Protocol Online lessen op het Reynaertcollege
Periode 16 december 2020 – 19 januari 2021
(leerlingen en ouders/verzorgers)
Tijdpad
 Woensdag 16 december 2020 – geen lessen!
o 14u00: Online contact met de coach
▪ Alle leerlingen loggen verplicht in via de BigBlueButton in OpenEdu;
▪ De coaches spreken het plan van aanpak voor de komende weken
door en beantwoorden de vragen van de leerlingen.
 Donderdag 17 december 2020 – start online lessen
o Alle leerlingen volgen de lessen online volgens hun bekende lesrooster.
o Deelnemen aan de lessen is verplicht.
 Vrijdag 18 december 2020 – online lessen tot en met lesuur 5; daarna is het
kerstvakantie.

Uitgangspunten voor alle vakken
 Voor de kerstvakantie zijn er enkel online lessen, ook voor de examenkandidaten;
 Het bestaande lesrooster vormt de basis voor het dagprogramma;
 De lessen duren 50 minuten. Aan het begin van de les wordt tijd gemaakt voor de
absentenregistratie; de les wordt tijdig afgesloten, zodat alle betrokkenen zich tijdig
voor de volgende les kunnen aanmelden;
 We kiezen voor lessen van 50 minuten omdat we de school vanaf 4 januari 2021
open houden voor de examenkandidaten. Een roosteraanpassing voor andere
klassen zou voor teveel onduidelijkheid zorgen;
 We werken via de Big Blue Button in Open Edu.
 Elke docent zorgt voor de planners in Open Edu;
 De absenties worden bijgehouden in Magister;
 Voor de onderbouw en de voorexamenklassen worden er online geen summatieve
toetsen afgenomen. Wel kan er formatief geëvalueerd worden met de leerlingen of er
kan een alternatieve opdracht worden aangeboden die beoordeeld wordt.
 Is een docent ziek, dan vervalt de les. Aan het rooster wordt niets gewijzigd. De
leerlingen hebben dan een tussenuur.

Onderbouw & voorexamenklassen
Theorievakken





We bieden de lessen aan conform het bestaande lesrooster;
Alle leerlingen loggen in voor de online les;
Docent en leerlingen blijven gedurende de les online aanwezig;
De KWT-lessen gaan online door. Per onderwijsteam wordt gecommuniceerd hoe
deze lessen worden ingericht.

Praktische vakken (MPD, MU, TE, TH, DPVR - LO)
 We bieden de lessen aan conform het bestaande lesrooster;
 Alle leerlingen loggen in voor de online les;
 De vakdocent biedt een instructie en zet de leerlingen met een praktisch haalbare
opdracht aan het werk;
 Docent en leerlingen blijven gedurende de les online aanwezig.
 De lessen LO worden tijdelijk opgeschort. De vakgroep zorgt voor een aantal
alternatieve opdrachten in Open Edu.

Examenklassen
Theorievakken en de praktische vakken BTE, LO en LO2
 De lessen aan de examenkandidaten gaan vanaf 4 januari 2021 door op school;
 We bieden de lessen aan conform het bestaande lesrooster;
 Er wordt gewerkt met een A – B-rooster. Elke klas en elke clustergroep wordt in twee
deelgroepen gesplitst. De teamleider informeert de leerlingen over de samenstelling
van de groepen.
o Aanwezig in week 1 (4-8 januari 2021)
- Groep A: maandag, woensdag en vrijdag
- Groep B: dinsdag en donderdag
o Aanwezig in week 2 (11-15 januari 2021)
- Groep A: dinsdag en donderdag
- Groep B: maandag, woensdag en vrijdag
 Ook de KWT-lessen gaan op school door. Per onderwijsteam wordt gecommuniceerd
hoe deze lessen worden ingericht;
 Examenkandidaten die niet op school zijn, werken thuis aan de planners;
 Indien nodig kan er een schoolexamen op school worden afgenomen. Toetsen
kunnen zowel voor als na de kerstvakantie ingepland worden. De teamleiding zal alle
betrokken docenten hierover informeren.
Praktijkvakken in de bovenbouw vmbo
 De invulling van deze lessen wordt samen met de vakgroepen Dienstverlening en
producten en de Vakmanschapsroute opgepakt. Ouders en leerlingen worden
hierover apart geïnformeerd.

Praktische afspraken i.v.m. lessen op school
 Leerlingen die een tussenuur hebben, verblijven in de aula. Tijdens de lockdown
verlaten zij het schoolplein niet. Dit in het kader van het samenscholingsverbod. Er

wordt gevraagd een lunchpakket van thuis mee te brengen. We hopen hier op ieders
medewerking;
 De dragen van een mondkapje is verplicht. Ook hier willen met klem wijzen op de
geldende regel: lopen = mondkapje; in de klas / in de aula (als je zit!!) mag het
mondkapje af. We rekenen erop dat elke leerling zich aan deze regel houdt! Steeds
opnieuw waarschuwen is geen optie meer. Er worden geen uitzonderingen gemaakt,
tenzij er een geldige medische verklaring is overlegd met de betrokken teamleider.

Coachcontact
 De coach (vaste aanspreekpunt per klas) heeft wekelijks, op een vast tijdstip,
conform het rooster, contact met zijn/haar coachleerlingen;
 Alle leerlingen loggen in voor het coachcontact;
 Een individueel gesprek kan bij de persoonlijke coach, per mail, worden
aangevraagd.
 Daar waar nodig, schakelt de coach / het vaste aanspreekpunt extra hulp van de
coördinator, teamleider en/of ondersteuningsteam in.

Ondersteuningsteam
 De leerlingen die al ingeschreven zijn bij iemand van het ondersteuningsteam en/of
zorgteam zullen door hun begeleider gecontacteerd worden. Samen wordt
afgesproken op welke manier de begeleiding verder wordt gezet tijdens de lockdown.
De coach en coördinator/teamleider worden hierover geïnformeerd.

Vragen?
 Zijn er vragen of maakt u zich zorgen? Kom je er even niet uit? Aarzel dan niet om
contact op te nemen met de teamleiders of iemand van het MT. In deze moeilijke tijd
zijn wij zonder meer bereikbaar voor u. Dat kan per mail of telefonisch!

