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Corona update    donderdag 23 april 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

Beste leerling, 
 

Nieuw lesrooster vanaf maandag 11 mei 
Alle scholen voor voorgezet onderwijs in Nederland blijven gesloten tot en met 1 juni. Dat heeft de 
regering op 21 april bekendgemaakt. Dat betekent dat ook het Lingecollege langer gesloten blijft en 
doorgaat met onderwijs op afstand. Om het onderwijs op afstand te verbeteren, gaat op maandag 11 
mei een nieuw lesrooster in. In deze brief leest u daar meer over. 
 
Nadat de scholen sloten op 16 maart, is het Lingcollege overgestapt op onderwijs op 
afstand. De eerste weken stonden vooral in het teken van (online) contact leggen en 
regelen dat lessen en schoolwerk zo veel mogelijk door konden gaan. We zijn nu ruim vijf 
weken verder. We hebben we snel veel geleerd over onderwijs op afstand. De ervaringen 
tot nu toe van leerlingen, docenten, ouders en andere scholen zijn daarvoor van groot 
belang. We hebben gelukkig veel mooie geluiden gehoord en complimenten gekregen. Maar 
vanzelfsprekend is er nog ruimte voor verbetering. We merken dat leerlingen soms nog erg 
versnipperde lesdagen hebben. Ook weten leerlingen en ouders regelmatig niet goed wat 
er precies van hen wordt verwacht en wat zij van hun docenten kunnen verwachten. 
 
Nieuw lesrooster voor meer regelmaat en duidelijkheid 
Vanaf maandag 11 mei geldt een nieuw lesrooster voor beroepscollege, mavo en lyceum 
(dus niet voor praktijkonderwijs en ISK). We verwachten met de nieuwe roosters meer 
regelmaat en meer duidelijkheid te scheppen. Daardoor kan de kwaliteit van het 
afstandsonderwijs verder omhoog. Jouw nieuwe rooster zie je na de meivakantie in 
Magister.  
 
Hoe ziet het nieuwe rooster eruit?  
- Leerlingen hebben voor ieder vak een of twee lessen per week; 
- Alle lessen worden via Microsoft Teams gegeven; 
- Aanwezigheid bij de lessen is verplicht en wordt geregistreerd; 
- Lestijden zijn als volgt: 

Les 1: 10.15 – 11.05 uur 
Les 2: 11.05 – 11.55 uur 
Pauze:  11.55 – 12.25 uur 
Les 3: 12.25 – 13.15 uur 
Les 4: 13.15 – 14.05 uur 

-  Een schooldag duurt nog steeds van 8.15 tot 16.00 uur; 
- Docenten communiceren huiswerk via Magister. Leerlingen hebben dus niet minder 

schoolwerk. 
 
Dit nieuwe rooster biedt ruimte - voor en na de lessen – om individueel of in kleine groepjes 
extra aandacht te besteden aan lesstof die leerlingen moeilijk vinden. Ook kunnen extra 
mentoruren worden ingepland. Hierdoor kunnen docenten en leerlingen er samen voor 
zorgen dat deze periode van afstandsonderwijs succesvol verloopt. 
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Onderwijs op afstand duurt nog even 
De scholen voor voortgezet onderwijs blijven in ieder geval gesloten tot en met maandag 1 
juni. Eind mei maakt de overheid bekend of de middelbare scholen na 1 juni wel of niet 
open mogen. Het onderwijs op afstand duurt dus nog een poos. We rekenen erop dat het 
onderwijs op afstand op deze nieuwe manier voor iedereen nog een flinke tijd goed vol te 
houden is. We wensen je een hele fijne vakantie!  
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 


