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IJsselstein, 18 december 2020, 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 
  
 
In deze laatste brief voor de kerstvakantie zetten we op een rijtje hoe we vanaf 4 januari 
gaan werken op de Baanbreker. 
 
 

• De leerlingen volgen hun lessen volgens het aangepaste rooster, dat zoveel mogelijk 
lijkt op het gewone rooster. Er kunnen tussenuren ontstaan, dan verwachten we uw 
kind gewoon weer in de eerstvolgende les. 

• Wanneer leerlingen les krijgen via Teams dan zetten zij hun microfoon uit en hun 
camera aan (de achtergrond kan vervaagd of aangepast worden).  

• Een tip voor leerlingen is om Teams ook op hun mobiel te installeren. Zo kunnen ze 
makkelijk beeldmateriaal voor opdrachten inleveren. En zo krijgt de leerling 
meldingen wanneer de les begint.  

• Wij houden net zoals anders bij of leerlingen aanwezig of afwezig zijn en nemen 
contact met u op als uw kind afwezig is. Wanneer uw zoon/dochter ziek is dan meldt 
u dit aan de administratie zoals normaal. 

• Wij organiseren noodopvang voor leerlingen in een kwetsbare positie die thuis niet in 
staat zijn om online onderwijs te volgen of voor leerlingen waarvan (beide) ouders in 
een vitaal beroep werken. U kunt hiervoor mailen naar michelle.dehoog@svp-
debaanbreker.nl. 

• We vragen u contact te houden met de mentor, als er een corona test wordt gedaan 
en wat de uitslag is.   

 
 
Er is weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om laptops van school te lenen voor thuis. 
Alle klassen hebben deze donderdag geoefend en onze docenten werken vrijdag nog aan 
de laatste aanpassingen voor het thuisonderwijs vanaf 4 januari. Bijgaand vindt u een 
overzicht met aanpassing per leerjaar. 
 
Ondanks de ingewikkelde situatie waarin we ons nu bevinden, wensen we u en uw kind fijne 
feestdagen en een goede vakantie! 
 
 
Met hartelijke groeten, ook namens de afdelingsleiders, 
 
Dineke van der Hulst 
Directeur 
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Aanpassingen voor lessen vanaf 4 januari t/m 18 januari 
 
 
Wij verzorgen de theorievakken online en geven de praktijklessen voor een deel op school 
en voor een deel via thuisopdrachten. Het kan zijn dat het vak door een andere leerkracht 
wordt gegeven. Bij de online lessen kunnen er tussenuren ontstaan. Tijdens deze 
tussenuren zijn de leerlingen vrij. Zij loggen opnieuw in als de volgende les start. De stages 
gaan door waar mogelijk is. De branchecursussen gaan gewoon door net als de geplande 
schoolexamens. 
 
We volgen het rooster gestart na de herfstvakantie. 
Als ouders inloggen in Magister kunnen zij het rooster zien. Indien er wijzigingen zijn in het 
rooster wat in Magister staat, ontvangt u hierover bericht via de mail. Wij doen ons best om 
het rooster in Magister zoveel mogelijk aan te passen. Helaas zal dit niet altijd mogelijk zijn 
vanwege de verschillende groepssamenstellingen. Indien u geen bericht van school 
ontvangt via de mail, vallen er geen lessen uit. 
 
Onderstaand een overzicht per leerjaar welke praktijklessen op school worden gegeven en 
de leerlingen dus op school worden verwacht. 
 
Leerlingen van leerjaar 1 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag online les volgens het rooster. 
De vrije tijd lessen, dinsdag blok 4, vervallen. 
Vrijdag 2 lesblokken praktijk op school. Aanvang 8.40 uur, vanaf 11.35 uur zijn de leerlingen 
vrij. Zij hebben dan geen online les meer. 
 
Leerlingen van leerjaar 2 
Maandag 2 lesblokken praktijk op school. Aanvang 11.30 uur tot 14.40 uur. Voor de 
praktijklessen hebben de leerlingen geen online les. 
Dinsdag t/m vrijdag hebben de leerling online les. 
De vrije tijd lessen, dinsdag blok 4, vervallen. 
 
Leerlingen van leerjaar 3 
Maandag t/m donderdag online les volgens het rooster. 
De vrije tijd lessen, dinsdag blok 4, vervallen. 
Vrijdag hebben de leerlingen praktijk in de vorm van Arbeidstraining zoals gebruikelijk. 
 
Leerlingen van leerjaar 4 
De leerlingen hebben op de dagen dat ze ‘normaal’ op school komen online les. 
(4A maandag en dinsdag, 4B donderdag). De branchecursussen wordt woensdag op school 
of op de gebruikelijke externe locatie gegeven. 
 
Leerlingen van leerjaar 5 
De leerlingen die de entree opleiding volgen hebben op maandag en dinsdag online les. Op 
woensdag worden de praktijklessen voor de entreeopleiding op school gegeven volgens de 
gebruikelijke tijden. 
 
 
 


