
 

 

 

         Hengelo, 16-12-2020 

Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen van ’t Genseler 

 

Betreft: onderwijs na de vakantie  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Gisteren hebben we u bericht gestuurd over de sluiting van de school met ingang van vandaag. In de 

brief van gisteren hebben we u beloofd om duidelijkheid te geven zodra het kon. We hebben nu 

duidelijk hoe we het onderwijs na de kerstvakantie gaan organiseren. Het is weer een lange brief 

geworden.  

In de persconferentie heeft premier Rutte aangegeven dat er een uitzondering is voor het 

praktijkonderwijs. Wat nu duidelijk is, is deze uitzondering wordt gemaakt voor praktijkgerichte 

onderwijsactiviteiten.  

Daarom hebben we ervoor gekozen om een combinatie te maken. Praktijklessen worden op school 

gegeven, de theorievakken online vanuit huis. Op dit moment wordt er door de roostermakers 

keihard gewerkt om een nieuw rooster te maken. Dit rooster zorgt ervoor dat alle groepen op vaste 

dagen praktijkdagen hebben en daaromheen thuis theorie volgen. In presentis kunnen de leerlingen 

zien op welke dagen de theoriedagen zijn en op welke dagen de praktijk. 

De stagedagen proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan mits dat vanuit het stagebedrijf kan 

en mag, en mits dat verantwoord is. Als er geen stage is, is de leerling die dag vrij. 

Om de online lessen goed te kunnen volgen is het nodig dat de leerlingen een laptop of een 

chromebook hebben. Op school werken we met chromebooks, dat zijn de leerlingen dus gewend. 

Het is mogelijk om op school een chromebook te lenen. Daarvoor zal de mentor met u contact 

opnemen om hierover een afspraak te maken. Het liefst willen we dit voor de vakantie geregeld 

hebben. Het kan ook zijn dat de mentor vraagt of de leerling boeken komt ophalen.  

De online lesdagen zijn lesdagen waarop door de mentoren invulling wordt gegeven. Dit gaat via de 

google classroom. Voor alle duidelijkheid, de lesdagen zijn verplichte dagen om bij aanwezig te zijn 

en starten om 08.30 uur. Rond 14.00 uur is er ook een afsluiting van de dag. Daar tussen wordt er 

door de leerlingen aan de opdrachten gewerkt. Afwezigheid wordt geregistreerd, net als anders. 

Ook de praktijkdagen starten om 08.30 uur, net als normaal.  

Het is belangrijk om regelmatig contact te hebben met de mentor. Schroom niet om vragen te stellen 

of overleg te voeren! We moeten proberen samen deze lastige periode door te komen.  

 

 



Naast de uitzondering voor de praktijkvakken is er ook een uitzondering voor leerlingen in een 

kwetsbare positie. Voor leerlingen die in een kwetsbare positie zitten willen we graag samen kijken 

naar een goede invulling tijdens de lockdown. De leerlingen waarvan wij weten dat dit het geval is zal 

het zorgteam contact opnemen met de ouders/verzorgers. Mocht u zelf behoefte hebben om 

hierover te overleggen kunt u contact opnemen met Marjan Hamburg, de zorgcoördinator. 

Naar aanleiding van de vorige lockdown hebben we samen met de medezeggenschapsraad 

geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie hebben we de manier van werken zoals deze nu gaat 

starten opgezet. We hopen dat hiermee het onderwijsproces voor de leerlingen zo goed mogelijk 

door kan lopen. Ook hopen we dat de genomen maatregelen ervoor zorgen dat het aantal 

besmettingen zo snel mogelijk afneemt.  

Aan het eind van de week zal ik u nogmaals een brief sturen met daarin de laatste informatie die van 

belang is voor een goede start na de vakantie.  

 

Mocht u dringende vragen hebben kunt u uiteraard contact met school opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler    


