
 

 

 

 

Ter Apel, 21 januari 2021 

 

Betreft: lessen op school en online 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

Naar aanleiding van het ingaan van periode 2 op maandag 1 februari 2021 is onderstaande 

informatie van belang voor onze leerlingen: 

 

Klas 1, 2, mavo 3, havo 3, vwo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5 

Zolang de maatregelen van kracht zijn krijgen de leerlingen in klas 1, 2, 3mhv, 4hv en 5v online les en 

komen niet op school. Het rooster wijzigt wel met ingang van 1 februari. Uw kind kan het nieuwe 

rooster zien in magister.  

 

Klas 3 basis en kader 

Basis en kader 3 volgen de theoretische vakken online en komen daarvoor niet naar school. Voor de 

praktijklessen worden de leerlingen wel op school verwacht. Net zoals afgelopen januari zijn de 

leerlingen verdeeld in een A en B groep. Deze indeling wordt naar uw kind in een apart bestand via 

de mail gestuurd.  

In magister staat het nieuwe rooster en is zichtbaar welke groep op welke dag de praktijklessen volgt 

op school.  

 

Mavo 4, havo 5 en  vwo 6 

Na de schoolexamenweek voor mavo, havo en vwo volgen de leerlingen vanaf donderdag 28 januari 

deels lessen op school en deels online. De leerlingen die online hun lessen volgen zijn volgens hun 

rooster beschikbaar in Teams. De docent bepaalt de inhoud van deze online les. De leerlingen die op 

school komen hebben we verdeeld op achternaam in een A en B groep. 

H5A A t/m K is groep A. Van L t/m Z is groep B. 

H5B A t/m K is groep A. Van L t/m Z is groep B. 

M4A A t/m O is groep A. Van P t/m Z is groep B. 

M4B A t/m K is groep A. Van L t/m Z is groep B. 

V6A A t/m K is groep A. Van L t/m Z is groep B. 

Op basis van deze verdeling kan uw kind in het rooster in magister zien wanneer hij/zij op school 

wordt verwacht. Dit alles om de onderlinge afstand van 1,5 meter te garanderen. 

 

Basis en kader 4 

De werkwijze voor basis en kader 4 blijft tot 1 februari hetzelfde als in de afgelopen maand. Vanaf 1 

februari geldt het nieuwe rooster van periode 2. De huidige indeling van de groepen (A en B) blijft 

van kracht. Op basis van deze verdeling kan uw kind in het rooster in magister zien wanneer hij/zij op 

school wordt verwacht.  

De uitzondering hierop zijn de dagen wanneer er schoolexamens worden afgenomen. Hierover heeft 

u eerder deze week bericht ontvangen.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Voor de eindexamenkandidaten zijn woensdag de schoolexamens begonnen. Onze leerlingen houden 

zich goed aan de afspraken om conform de maatregelen de schoolexamens te maken. De kantine 

hebben zo ingericht dat de leerlingen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. Wilt u uw kind 

erop wijzen om daarnaar te handelen? 

 

Met vriendelijke groet,  

 

De schoolleiding RSG Ter Apel 

 


