
 
 

 

Wormerveer, 16 december 2020 
Kenmerk: 2021-075-96 

 

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

Gisteren hebben we met elkaar ons voorbereid op ‘Onderwijs op afstand’. Het rooster is gemaakt 
en staat voor de eerste twee dagen in magister. Woensdag is een lesvrije dag, die door het team 
gebruikt wordt om zich voor te bereiden op het online lesgeven. Donderdag en vrijdag worden de 
lessen gegeven.   

Hieronder volgt de onderbouwing van het rooster:  

- Het rooster staat in magister. 
- Huiswerk: al het huiswerk staat per lesuur in magister.  
- Online les: staat onder het huiswerk in magister. Daar staat de link met een uitnodiging 

om naar Teams te gaan voor de online les.  
- Aanwezigheid: Alle leerlingen moeten elke les online aanwezig zijn. De docent noteert 

absenties.  
- De huismeester checkt elke ochtend magister en stuurt ouders en mentor een mail als 

een leerling niet online is. 
- De lessen kunnen ingeroosterd worden vanaf het 1e uur tot en met het 4e lesuur.  
- De online les duurt minimaal 15 minuten en maximaal 45 minuten.  
- In de middaguren werken de leerlingen aan hun huiswerk of maken ze hun opdrachten.  
- Vakken: Nederlands, Engels en Wiskunde 2x per week een lesuur per vak.  
- Nask, biologie, Mens & Maatschappij, Economie(lj.2), Duits(lj.2) 1x per week een lesuur 

per vak. 
- Praktijkvakken: LO, BV, Koken, Techniek, Muziek lj.1, 1x per week een lesuur per vak. 

Muziek kan niet aan alle 1e klassen gegeven worden i.v.m. beschikbaarheid van de 
docent op dinsdag. Klas 1a krijgt een huiswerkopdracht. 

- Het huiswerk van de praktijkvak bestaat uit een praktische opdracht. De instructie krijgen 
de leerlingen tijdens het online lesuur, dan wordt ook bekeken wat de voortgang van de 
werkstukken of presentaties is.  

- Mentoruur: zelfgekozen moment door mentor van max. 60 minuten per week.   
- Docenten en mentoren zijn bereikbaar tot 15.45 op de dagen dat zij in het rooster staan. 

Ondanks het feit dat we leerlingen liever op school lesgeven, hebben we er vertrouwen in en zijn 
we beter voorbereid dan de vorige keer. Wij wensen de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen veel 
sterkte de komende weken, want we weten dat dit geen gemakkelijke klus is.  
 
Wij hopen jullie weer gezond en wel in het nieuwe jaar te zien! 

Met vriendelijke groet,  

 

Saskia van Briemen 
Directeur (wnd) Saenstroom opdc 

 

 

 

 



 

 

Online rooster Leerjaar 1 + Schakel
osa 1a 1b 1c 1d

MA 1e m&m-wem en-kric wi-jali ns-omme re-kai
2e en-bkr ns-omme en-kric m&m-str en-kai
3e re-wem bv-kem ns-omme ta-str wi-gts
4e bv-kem ne-kod

osa 1a 1b 1c 1d
DI 1e en-bkr ne-kok wi-jali en-kod mu-beelt

2e lo-hoom wi-kok mu-beelt tn-str ta-kai
3e mu-beelt ta-kok re-noot wi-kod bv-kem
4e r&t-wem bv-kem mu-beelt

osa 1a 1b 1c 1d
WO 1e re-omme bi-fd tn-str

2e ta-wem ne-kok m&m-str bi fd ns-omme
3e lz-wem bi-fd lo-hoom lo-beg
4e

osa 1a 1b 1c 1d
DO 1e ta-wem m&m-str ta-jali ne-kod wi-gts

2e r&t-wem lo-hoom ne-jali wi-kod ne-kai
3e ws-wem lo-beg
4e m&m-str

osa 1a 1b 1c 1d
VR 1e lz-wem tn-vos en-kric re-noot en-kai

2e tn-vos en-kric ne-haak bv-kem ne-kai
3e re-wem wi-kok ko/tn-str en-kod bi-fd
4e


