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Datum: 17-12-2020 

 

Betreft: Digitaal onderwijs leerjaar 1 t/m 3 

 

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), 

Digitaal onderwijs voor leerjaar 1-2-3  

De lessen voor leerjaar 1-2-3 worden vanaf dinsdag 5 januari 2021 digitaal gegeven. De les wordt dus 

thuis gevolgd vanaf de computer/laptop! Het lesrooster in SOM/Untis is leidend! Controleer dus 

dagelijks het rooster in verband met eventuele afwezige docenten! 

De lessen worden verzorgd in Teams. De aanwezigheid wordt zoals altijd geregistreerd in SOM. Is de 

leerling dus ziek of heeft hij/zij verlof nodig? Geef dit door aan school! Anders telt het als ongeoorloofd 

afwezig. 

 

Start 4 januari 

Op maandag 4 januari krijgen de leerlingen van leerjaar 1-2-3 een instructie-les over ons onderwijs op 

afstand volgens onderstaand schema. Klik op de klas om deel te nemen aan de instructie! 

Tijd Leerjaar 1  Leerjaar 2 

10:15 uur – 11:00 uur 1A en 1B  2A en 2B 

11:00 uur – 11:45 uur 1C en 1D  2C en 2D 

11:45 uur – 12:30 uur 1E en 1F  2E, 2F en 2G 

    

Tijd Leerjaar 3 

10:00 uur – 10:45 uur 3HBR1 en 3HBR2 

11:00 uur – 11:45 uur 3E&O1, 3E&O2 en 3TL 

11:45 uur – 12:30 uur 3ZW1 en 3ZW2 

 

Spullen ophalen, geen laptop of computer beschikbaar?  

Heb je nog spullen op school? Haal die dan op volgens onderstaand schema op maandag 4 januari 2021: 

Tijd Leerjaar  

13:00 uur – 13:30 uur 1 

13:30 uur – 14:00 uur 2 

14:00 uur – 14:30 uur 3 

Ben je niet in het bezit van een eigen laptop/computer om de online-lessen mee te volgen? Klik op de 

volgende link om dit aan ons door te geven: Geen eigen device! 

 

Extra ondersteuning of opvang op school  

Vanaf 4 januari 2021 wordt opvang geregeld voor kwetsbare leerlingen en leerlingen wiens ouders een 

vitaal beroep hebben en daardoor niet thuis digitaal onderwijs kunnen volgen. Deze opvang vindt plaats 

op de eigen school. Wil je gebruik maken van deze opvang of heb je extra hulp nodig? Geef dat dan aan 

ons door via de volgende link: Opvang of ondersteuning nodig! 

 

Ondanks alles wensen we iedereen fijne feestdagen en een mooie start van 2021. 

Met vriendelijke groet, 

 

TJM Viguurs, 

sectordirecteur 

http://www.herle.bcpl.nl/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk2MjE3MGUtMDcyMy00YmM4LWJjNDgtZjI5ODYyM2FjZTQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22a0b9b3c0-bfd0-42ae-979f-5a2de8921fc3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjdjOGJjYjktZWRhZi00ZGU1LTgxNzktMGMxNmE3ZjdhZDgz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%221720e713-d23d-46b1-8cfc-eb5f70adc915%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGNiMmFlOTQtM2MxOC00YTBjLWFjY2QtM2Y3MDcwMTA2OTUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22a0b9b3c0-bfd0-42ae-979f-5a2de8921fc3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDcyNzI1MjEtODNjNS00YmM5LWI2NWMtZWFkNjdlMTRkNjhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%221720e713-d23d-46b1-8cfc-eb5f70adc915%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExZjFhZGEtNjJkMS00NjZhLWJjN2ItMDNhNTA4ZDAxODJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22a0b9b3c0-bfd0-42ae-979f-5a2de8921fc3%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjRjZWJjOWItZjU3NS00NzcxLWI5MTYtM2I1M2JiNTZlZTM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%221720e713-d23d-46b1-8cfc-eb5f70adc915%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzhkMDY3MTItYTA3OC00MDk3LTg5YzMtNWZiOTJmZTM3MzRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22ebfe8e7a-3c61-4088-a669-0d81487d6d16%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQyMGE1ODItY2UzMS00ZmMyLWJhMTEtOTk2YTMyYzRhMGRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22ebfe8e7a-3c61-4088-a669-0d81487d6d16%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjUxZDZhMzEtYzdlYS00NGU0LTg0NzctYzEyYzM5OTFhN2Q0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2206ebc2f8-2787-45ec-bd00-fa087b266db6%22%2c%22Oid%22%3a%22ebfe8e7a-3c61-4088-a669-0d81487d6d16%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttlBoupGRWnRNpEJktwVF6VlUNEJSNzNGSVRROEVQUDJZVUcyR1RPVUExSiQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttlBoupGRWnRNpEJktwVF6VlUOVpVR1U4Ulg4MEJNNTJVTzM4MkZGMEJTVCQlQCN0PWcu

