
 
 

 
 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van    Purmerend, 15 december 2020  
alle leerlingen van SG Nelson Mandela    Betreft: Lockdown scholen 
        Briefnr: 2021068/Vri/Taam 
 
 
 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het gaat niet goed met het aantal besmettingen door het coronavirus in ons land. Gisteravond heeft 
premier Rutte bekend gemaakt dat de middelbare scholen tot en met 17 januari 2021 gesloten zullen 
zijn. Dat betekent dat de kerstvakantie voor de meeste van onze leerlingen vanaf morgen, woensdag 
16 december a.s. al begint. Dat is drie dagen eerder dan gepland. Er is een aantal uitzonderingen 
waarover u verderop in deze brief leest.  
 
Online les na de vakantie 
De komende drie dagen zullen onze docenten zich voorbereiden op de online lessen waarop we 
overschakelen na de vakantie. De meeste leerlingen volgen hun lessen na de vakantie thuis vanaf een 
computer, laptop of smartphone. 

Maandag 4 januari 2021 is de vakantie voorbij en zullen we online lesgeven aan de meeste leerlingen 
(zie kopje ‘uitzonderingen’ hieronder). Deze online lessen zullen in ieder geval duren tot en met 
vrijdag 15 januari 2021. 
 
SG Nelson Mandela zal deze twee online lesweken draaien in een 50-minuten-rooster. Dit rooster 
zal aan het eind van de vakantie te zien zijn in Zermelo. De lestijden zijn als volgt: 
 
Lesuur   Aanvang       Einde 
1             08.30 uur    09.20 uur 
2             09.30 uur    10.20 uur 
3             10.30 uur    11.20 uur 
4             11.30 uur    12.20 uur 
5             12.20 uur    13.10 uur 
 
Uitzonderingen 
De minister-president heeft aangegeven dat examenkandidaten goed moeten worden voorbereid op 
hun examen. Zij hebben deze week nog wel online les. 
Wat betekent dit voor de eindexamenleerlingen van SG Nelson Mandela? 

•  zij hebben deze week op woensdag en donderdag conform het normale rooster (75 
minuten) les in MS Teams. De focus zal liggen op het voorbereiden van de komende PTA-
toetsweek. 

• de PTA-toetsweek gaat gewoon door, maar wordt met 1 week verschoven! De PTA-toetsen 
starten op maandag 11 januari. Het toetsrooster zoals dit al gepubliceerd was, blijft 
onveranderd gehandhaafd v.w.b. de toetsindeling. De enige aanpassing betreft dus de week: 
de toetsweek is niet in de week van 4 januari maar in de week van 11 januari.  

• De leerlingen hebben de eerste week na de vakantie (4 januari) online les volgens rooster (50 
minuten), net als de klassen 1 t/m 3. 

 
 



 
 

 
Wat betekent dit voor kwetsbare leerlingen van SG Nelson Mandela? 

• Indien beide ouders/verzorgers een cruciaal beroep hebben EN zij derhalve verwachten dat 
hun kind niet of te weinig deel kan of gaat nemen aan het online onderwijs, dan kunnen zij 
tot donderdag 17 december 12:00 uur per mail contact opnemen met mw. June van Thiel, 
onze zorgcoördinator. Zij en haar team nemen dan uiterlijk dezelfde middag om 16:00 uur 
contact op met ouders om de mogelijkheden van fysiek onderwijs op school te bespreken. 

• Indien ouders/verzorgers verwachten dat er (thuis) te veel belemmerende factoren gaan zijn 
en de verwachting is dat hun kind daardoor niet of te weinig deel gaat nemen of gaat 
profiteren van het online onderwijs, dan kunnen zij tot donderdag 17 december 12:00 uur 
per mail contact opnemen met mw. June van Thiel, onze zorgcoördinator. Zij en haar team 
nemen dan uiterlijk dezelfde middag om 16:00 uur contact op met ouders/verzorgers om de 
mogelijkheden van fysiek onderwijs op school te bespreken. 

 
Thuiswerken op een device 

Op SG Nelson Mandela gebruiken de leerjaren 2 t/m 4 een eigen iPad. Het eerste leerjaar maakt in 
de klas gebruik van MacBookkarren. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen van Nelson thuis op een 
device kunnen werken, heeft de NM helpdesk de afgelopen weken bij de leerlingen nagevraagd wie 
er thuis niet kan beschikken over een device voor het schoolwerk. Vervolgens hebben zij ervoor 
gezorgd dat van alle vier de leerjaren alle leerlingen die het betrof (dus ook leerjaar 1) een leen-Ipad 
hebben gekregen, zodat wij zeker weten dat alle leerlingen na de vakantie thuis de beschikking 
hebben over een goed werkend device. Mocht u als ouders deze week toch nog bemerken dat uw 
zoon of dochter geen goede werkende iPad heeft, dan kunt u a.s. woensdag via de mail contact 
opnemen met de NM servicedesk (servicedesknm@psg.nl). Zij gaan dan hun uiterste best doen om 
uw kind op donderdag op school nog te voorzien van een leen-Ipad. 

Wij wensen u en uw gezin, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen een hele mooie en gezonde 
kerstvakantie toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

Directie en Staf Purmerendse ScholenGroep 

 
 
 
PS:  

Iedereen met aan Covid-19 gerelateerde klachten kan zich laten testen. Bel 0800-1202 voor een 

afspraak om je te laten testen. Zie m.b.t. de instructies ook 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.  
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