
 

 

 
 

 
Beste leerlingen en geachte ouders,  
 

Op 15 december hebben we u en jullie op de hoogte gebracht van de hoofdlijnen van de aanpassingen als 
gevolg van de maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus.  
Toen beloofden we u op 16 december nader te informeren.  
Dat is net niet gelukt omdat het een stevige klus was en we alles zorgvuldig wilden doen. 
Hierbij sturen we u en jullie nu wel de aanvullende praktische informatie over de eerste twee weken van 
januari.  
 

 
Digitaal onderwijs 

In de periode van 4 januari tot en met 15 januari is het Altena College gesloten voor fysiek onderwijs. Dat 

geldt voor alle leerjaren. Ook de leerlingen uit de voorexamenklas en de examenklas hebben in deze periode 

dus geen fysieke les op school. De leerlingen uit de voorexamenklas en de examenklas hebben wel toetsen 

en tentamens in die weken. Daarover: zie verderop. 

 

In deze periode gaan we over op digitaal onderwijs op afstand. Dat passen we toe bij alle lessen behalve bij 

bewegingsonderwijs; deze lessen komen dus te vervallen. De docenten bewegingsonderwijs zullen in plaats 

van hun lessen ingezet worden bij de surveillance van de toetsen en tentamens zodat de andere docenten 

maximaal inzetbaar zijn voor de digitale lessen.   

We hanteren in de weken van 4 en 11 januari het normale lesrooster zoals dat ook in Somtoday staat en dus 

niet het eerder gepubliceerde aangepaste lesrooster. Let ook elke dag op de roosterwijzigingen, want net als 

anders zullen er soms lessen uitvallen vanwege ziekte van een docent. Ook zullen sommige docenten in deze 

weken mondelinge tentamens afnemen; op de dagen dat ze dat doen vervallen uiteraard hun digitale lessen. 

 

De vorige lockdown leert ons dat het voor de leerlingen – en docenten – zwaar is om online les te volgen (of 

te geven). Met deze voorkennis is de keuze gemaakt om de lengte van een online les in te perken. De netto 

lestijd gaat van 45 minuten fysiek onderwijs per les naar 20 minuten digitaal onderwijs per les. In de online 

les zal de docent een korte en bondige uitleg geven. Verder zal de docent een redelijke hoeveelheid huiswerk 

opgeven. De schermtijd blijft voor de leerlingen en de docenten zo beperkt. En ‘s middags is er ruim 

gelegenheid om het huiswerk te leren en te maken. Benut die tijd daar ook voor zodat je als leerling niet 

achter raakt.  

 

Met de inperking van de digitale lestijd tot 20 minuten en rekening houdend met wisseltijd en regelmatig 

even een rustmoment ontstaat het volgende schema voor de weken van 4 en 11 januari voor de digitale 

lessen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Tijd 

1 8.30-9.00 uur 

2 9.00-9.30 uur 

pauze 9.30-9.45 uur 

3 9.45-10.15 uur 

4 10.15-10.45 uur 

pauze 10.45-11.00 uur 

5 11.00-11.30 uur 

6 11.30-12.00 uur 

pauze 12.00-12.30 uur 

7 12.30-13.00 uur 

8 13.00-13.30 uur 



 

Toets-/tentamenweek (voor-)examenklassen 

De eerste lesweek van januari staat voor de bovenbouw traditiegetrouw in het teken van toetsen en 

tentamens. Deze toets-/tentamenweek gaat door voor alle bovenbouwklassen, maar wordt verdeeld over 

twee weken. 

 

Concreet betekent dat het volgende: 

 5-1 t/m 11-1 toets-/tentamenweek havo-4, atheneum-45 

→ maandag 4-1 hebben deze leerlingen studieverlof 

→ van dinsdag 12-1 tot en met vrijdag 15-1 volgen ze online les 

 11-1 t/m 15-1 tentamenweek mavo-4, havo-5, atheneum-6 

→ van maandag 4-1 tot en met vrijdag 8-1 volgen ze online les 

 

De keuze om de tentamenweek van de examenklassen te verschuiven naar de 2e lesweek van januari is een 

bewuste. Zonder het belang van toetsen in de voorexamenklassen af te zwakken, is het zo dat alle toetsen in 

de examenklas mee tellen voor het schoolexamen, terwijl dat in de voorexamenklas maar deels het geval is. 

De mentale druk met betrekking tot het examen schatten we – zeker in dit cursusjaar – voor 

examenleerlingen hoger in, waardoor we deze leerlingen graag de mogelijkheid geven om extra tijd te 

besteden aan de voorbereiding van de tentamens. Door deze verschuiving start de tentamenweek voor de 

examenleerlingen nu dus 6 dagen later, namelijk op 11 januari en duurt tot en met 15 januari. 

In de week van 4 januari hebben de examenleerlingen dus online les.  

 

In de voorexamenklassen blijven de toetsen staan op de dagen die oorspronkelijk gepland waren. 

Uitzondering daarop vormt Engels in havo-4. Om een goede spreiding van de tegelijk aanwezige leerlingen te 

realiseren is deze toets verplaatst naar een andere dag. De tijdstippen waarop leerlingen het tentamen 

maken zijn soms ook aangepast vanwege dezelfde reden. 

 

In de examenklassen blijven de geplande tentamens (inclusief mondeling en practica) van 11 januari op die 

dag staan. De geplande toetsen van 5 t/m 8 januari schuiven precies één week op. Ook hier is het mogelijk 

dat de tijdstippen aangepast zijn om een betere spreiding van de aanwezige leerlingen te krijgen.  

Let op: de gewijzigde aanvangstijden van tentamens kunnen soms botsen met de afspraken omtrent het 

mondeling die al eerder waren gemaakt. In dat geval moet even contact worden gezicht tussen leerling en 

docent om een andere afspraak voor het mondeling te maken.  

  

Zie de aparte bijlagen met het rooster van de toetsen en tentamens.  

 

Daarin is ook te zien in welke ruimten de toetsen en tentamens worden afgenomen. We benutten daarbij ook 

de Rijn-Maaszaal zodat er voor iedereen ruime plaatsen zijn. 

Neem de dagen, tijden en plaatsen goed over in je agenda en zorg dat je op tijd ter plaatse bent! 

Dyslectische leerlingen die voor bepaalde vakken hun toetsen in het studiecentrum maken, doen dat bij die 

vakken nu ook. Net als anders dus.  

 
De voorlichting nieuwe vakken voor leerlingen die in deze periode gepland stond proberen we ook digitaal te 
doen. Daarvoor moet nog het nodige geregeld worden, maar we pogen dit wel zo te doen. Nadere informatie 
daarover volgt ook nog.  
 

Leerlingen die thuis geen rustige werkplek hebben kunnen net zoals in april de online lessen in het 
studiecentrum volgen. Het studiecentrum is daarvoor elke dag open.  
Leerlingen die nog boeken in hun kluisje hebben liggen mogen die vandaag of morgen komen ophalen. Wel 
even een mondkapje opzetten als je de school binnenkomt.  
 

 
Met vriendelijke groet,  

namens de schoolleiding, 
Arjan van Vuuren en Gijsbert van der Beek 


