
 

 

         Hengelo, 18-12-2020 

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

 

Betreft: nieuwsbrief  

 

Beste ouders/verzorgers, 

Na twee brieven vanuit school over de lockdown en de start van het onderwijs na de vakantie stuur 

ik de laatste brief van 2020 vandaag. 

Een aantal onderwerpen wil ik graag met u delen: 

• Mondkapjes: In de vorige nieuwsbrief heb ik u gemeld dat we met ingang van januari een 

bijdrage gaan vragen voor mondkapjes die we verstrekken aan leerlingen. In de 

medezeggenschapsraad is hier over gesproken en daaruit is gekomen dat we het alsvolgt doen:  

o Als een leerling af en toe zijn/haar mondkapje vergeet krijgt hij/zij het mondkapje voor 

niets. 

o Als een leerling het mondkapje regelmatig niet bij zich heeft volgt er een waarschuwing. 

Daarna kan deze leerling kiezen voor de volgende mogelijkheden: een mondkapje kopen 

voor 50 cent of gratis een mondkapje maken bij CKV. Dat maken zal op dezelfde dag 

geregeld worden, mogelijk na schooltijd.  

• Opstart van het onderwijs na de vakantie: hier hebben we deze week al een brief over gestuurd. 

Op de volgende pagina staat wat u van ons kunt verwachten. Als de stages op de een of andere 

manier niet doorgaan is de leerling vrij.  

 

En dan is het kerstvakantie. Normaal gesproken wordt in deze periode het jaar feestelijk afgesloten. 

Dan hebben we op school activiteiten als de kerstmarkt, het kerstgala en is het gezellig in de school. 

Dit jaar stopte het onderwijs plotseling, alweer door die vervelende corona. Het was een vreemd 

jaar. We hebben geprobeerd er samen iets van de maken en dat is ook redelijk gelukt. Toch zien we 

ook dat dit jaar vooral veel problemen en spanning met zich heeft meegebracht. Wij bedanken u als 

ouders/verzorgers en jullie als leerlingen voor jullie inzet, begrip en vertrouwen.  

Namens het team wens ik u allen heel goede feestdagen en alvast een positief en vooral gezond 

2021. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dave van Zutphen, directeur ’t Genseler 

  



Wat kunt u van ons verwachten als het gaat om het online onderwijs: 

 

- In Presentis ziet u het rooster van uw zoon/dochter. Hierin staat of de leerling praktijkvakken 

heeft of een online theoriedag. Kijk hier regelmatig op omdat er veranderingen in het rooster 

kunnen zijn, bijvoorbeeld door ziekte van een leerkracht. 

- De online lesdagen starten om 08.30 uur waarbij altijd contact is met de mentor of een andere 

leerkracht. Tijdens dit ochtendmoment wordt besproken wat er van de leerlingen verwacht 

wordt. Dit gaat via een taakbrief die in de google Classroom staat. 

- Wat wordt er ook elke ochtend gedaan (bij online lesdagen): 

o Controleren of iedereen aanwezig is.  

o Dagprogramma doornemen en uitleg geven. 

o Vragen hoe het met de leerlingen gaat. 

- Na het ochtend-contact is er voor leerlingen ruimte om te werken aan de opdrachten die 

gegeven zijn. Dit zijn theoretische opdrachten die ook praktisch kunnen zijn en bijvoorbeeld de 

gymchallenge. Bij sommige lessen is de docent de hele les online, bij andere lessen werken de 

leerlingen zelfstandig aan opdrachten en is de leerkracht bereikbaar. 

- Rond 14.00 uur wordt de online dag afgesloten met de groep. Tussendoor is er mogelijkheid voor 

contact met de mentor via Meet en soms Whatsapp. Een dag praktijk op school kan ook korter 

zijn of later beginnen. Op de praktijkdagen is er geen opstart of afsluiting online omdat de 

leerling dan op school komt.  

- Voor de leerlingen van belang: Lesdagen online zijn net zo verplicht als de lessen op school. 

- De mentoren van de groepen zijn het aanspreekpunt voor u als ouders/verzorgers. U kunt bij hen 

terecht voor vragen. 

 

    


