Nieuwsbrief met informatie voor ouders, 14-12-2020
Zoals u in het nieuws hebt gehoord zullen scholen opnieuw in lockdown gaan. Dit
gebeurt voor een periode van 5 weken, m.i.v. woensdag 16 december 2020 t/m
tenminste zondag 17 januari 2021. Wat dit voor uw zoon/dochter betekent,
zullen we zo duidelijk mogelijk omschrijven in deze Nieuwsbrief.
Sluiting gebouw
M.i.v. woensdag 16 december 2020 is onze school gesloten. School is ook
telefonisch niet bereikbaar. Voor het ziekmelden van uw zoon/dochter dient u het
volgende mailadres te gebruiken: m.weerts@stichtinglvo.nl
Leerlingen kunnen vandaag ( dinsdag 15 december 2020 ) tot 17.00 hun
boeken/spullen uit hun locker komen halen.
Mentoractiviteit
Woensdag 16 en donderdag 17 december 2020 stond er voor onze leerlingen een
mentoractiviteit gepland. Deze kan helaas NIET doorgaan.
Lessen vanaf maandag 4 januari
Vanaf maandag 4 januari zullen lessen online verzorgd worden volgens
lesrooster. Een deel van de lessen zal via Teams gegeven worden en voor de
andere lesuren krijgen leerlingen opdrachten in Itslearning.
De vakdocent zal een uitnodiging voor de lessen, die via Teams worden gegeven,
versturen naar uw zoon/dochter ( hoe dit werkt vindt u in de bijlage ).
Aanwezigheid is verplicht. Voor een juiste aanwezigheidsregistratie zijn de
leerlingen tijdens deze lessen verplicht om hun camera aan te zetten.
Het aantal lessen dat via Teams wordt gegeven is afhankelijk van het aantal
lessen dat er voor een vak wordt gegeven.
Docenten zijn, via de mail in Itslearning, beschikbaar voor vragen tijdens
kantooruren, dus van 08.00 tot 17.00. We rekening op uw begrip wanneer een
antwoord even op zich laat wachten. Immers: een docent heeft meerdere
klassen.
Voor een tweetal vakken zullen leerlingen, na 1 les via Teams, een opdracht
krijgen, die ze via Itslearning moeten inleveren. Dit betreft l.o. en k.v. (kunstvakken ).
De volgende vakken zullen tijdens de lockdown vervallen: OP-ZW, OP-EO, OPMV, OP-Techniek, PLT, PLV en PLM.

Mentoraat
Mentoren zullen 1 keer per week contact opnemen met hun leerlingen om te
informeren hoe het met hen gaat en om te checken of het maken van de
opdrachten lukt.

Verder wensen wij u en uw gezin hele fijne
kerstdagen en alle goeds voor 2021

Staf en personeel Emmacollege

