
 

Beste leerling en ouders/ verzorgers, 

Gisteravond is bekend geworden dat we met ingang van morgen, woensdag 16 december, tot 

maandag 18 januari onze lessen online zullen geven.  

Hieronder geven we aan hoe we dit organiseren en wat dit voor jullie betekent. 

We realiseren ons dat dit behoorlijk wat vraagt van alle leerlingen die het leren in de school samen 
met hun klasgenoten en docenten missen en voor alle ouders die thuis ook weer moeten schakelen. 
Ook voor alle medewerkers van het MLG betekent dit wederom dat we veel flexibiliteit vragen. 
We merken dat er veel betrokkenheid van leerlingen en medewerkers is en dat we ons uiterste best 
willen doen om deze bijzondere periode goed door te komen. We hebben er vertrouwen in dat ons 
dat gaat lukken.  
 
We wensen jullie ondanks alle hectiek allemaal heel fijne feestdagen en we kijken uit naar een 
on(der)wijs mooi 2021! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolleiding Montessori Lyceum Groningen  
 

Lockdown rooster van woensdag 16 december tot maandag 18 januari 

We zullen de online lessen geven volgens een rooster met lessen van 30 minuten met daartussen 

steeds een pauze van 10 minuten. Na het 5e uur is er een langere pauze. De online lessen worden 

gegeven in Teams. 

Dat rooster ziet er zo uit: 

1e  8.30 – 9.00   

2e  9.10 – 9.40  

3e 9.50 – 10.20 

4e  10.30 – 11.00 

5e  11.10 – 11.40  

PAUZE 

6e  12.00 – 12.30  

7e  12.40 – 13.10  

8e  13.20 – 13.50  

 

Na de online lessen werken de leerlingen aan de taken die te vinden zijn in de Magister agenda. 

In het rooster in Magister gebruiken we de volgende codes: 

ML Teams Online les in Teams 
volgens rooster 

Docent geeft online les in Teams en is beschikbaar 
voor vragen. Leerling doet actief mee. Presentie 
verplicht, camera is verplicht aan (anders word je 
absent gemeld). Je levert opdrachten in via 
Magister 

ML Thuis Zelfstudie Info staat in Magister onder Magister agenda 

ML 
lokaalnummer 

Les is op school in dat 
lokaal (voor 
examenklassen met SE’s) 

 

 

 



 

De lockdown, dag voor dag:  

Woensdag 16-12-’20  

Alle jaarlagen hebben een thuiswerkdag, maar 
let op: het derde en vierde uur moet je de les 
online in Teams volgen 

Jullie werken aan je weektaken 

Het 3e en 4e uur volg je volgens je rooster les in 
Teams  

In de chat zet je je naam en geef je aan dat het 
gelukt is om in Teams te komen. 
Lukt dit niet → stuur een mail naar de 
administratie voor nieuwe inloggegevens. 
administratie.mlg@o2g2.nl 

Het profielwerkstuk van de 
eindexamenleerlingen gaat volgens planning 
door op school, 5e t/m 8e uur 

Afspraken met groepje en begeleiders zijn 
gemaakt 

Inhaal SE-toetsen examenkandidaten gaan door 
op school 

Volgens individuele afspraken  

Bijlessen examenklassen gaan door op school Volgens individuele afspraken 

 

Donderdag 17-12-’20  

Alle jaarlagen hebben online lessen volgens 
rooster 

Docent geeft online les en is beschikbaar voor 
vragen. Leerling doet actief mee. Presentie 
verplicht, camera is verplicht aan (anders word 
je absent gemeld). Je levert opdrachten in via 
Magister 

Inhaal SE-toetsen examenkandidaten gaan door 
op school 

Volgens individuele afspraken  

Bijlessen examenklassen gaan door op school Volgens individuele afspraken 

 

Vrijdag 18-12-’20  

Alle jaarlagen kerstviering met mentoren en 
mentorgroep in Teams  

9.00 -11.00 uur 
volgens afspraak met de mentor 

 

Kerstvakantie:  19-12 t/m 3-1-’21  

 

Maandag 4-1-21 tot maandag 18-1-21: online lessen in Teams 

4-1-’21 tot 18-1-’21 Online lessen volgens 
rooster in Teams  

Docent geeft online les en is beschikbaar voor 
vragen. Leerling doet actief mee. Presentie 
verplicht, camera is verplicht aan (anders wordt 
je absent gemeld). Je levert opdrachten in via 
Magister. 
Je kunt je docent vragen stellen in de online 
lessen en via Magister berichten. Je mentor 
blijft jouw vaste aanspreekpunt, je hebt 
wekelijks contact met je mentor. 

Bijlessen examenklassen gaan door op school Volgens individuele afspraken 

 

 



 

Maandag 18 januari 2021: einde van de lockdown 

Maandag 18 januari beginnen klas 1 en 2 weer met lessen op school.  

De klassen 3 en hoger starten maandag 18 januari met hun toetsweek. 

 

Toetsweek periode 2:  

• Jaar 1 + 2: wo 20-1 t/m di 26-1. Deze toetsweek is een paar dagen opgeschoven zodat de 

toetsen na de lockdown op school kunnen worden afgenomen. Klas 1 en 2 hebben 

maandag 18-1 en dinsdag 19-1 eerst les op school, hun toetsweek begint woensdag 20-1. 

 

• Jaar 3-4-5-6: 18-1 t/m di 26-1. Deze toetsweek is een paar dagen opgeschoven zodat de 

toetsen na de lockdown op school kunnen worden afgenomen.  

Halfjaarswissel rooster 

Door het verschuiven van de toetsweek van de niet-examenklassen, wordt de wissel van het rooster 

voor de eerste en tweede klassen ook een week verschoven naar 1 februari 2021. 

Noodopvang Start 4-1-21 

De noodopvang is bedoeld voor leerlingen met een moeilijke thuissituatie en voor leerlingen die 

i.v.m. persoonlijke problematiek niet thuis kunnen werken.  

Afstemming hierover vindt plaats tussen mentor en IOT (Intern Ondersteunings Team) 

Aanwezig op school in overleg met het IOT 
 

Presentie verplicht 

 

Ziekmelden 

De online lessen zijn verplicht. Wanneer een leerling ziek is en de online lessen niet kan volgen, dient 

dit te worden doorgegeven aan Sandra via s.noordman@o2g2.nl. Ook Coronabesmettingen dienen 

te worden doorgeven. 
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Welkom bij de les in MS Teams 

 

   Houd je aan de lestijden. 

     Bij de start van de les is iedereen aanwezig. 

 

Je camera is aan. 

 

 

 Bij vragen gebruik je  of de . 

  Let hierbij op de instructies van je docent. 

 

 Je microfoon is uit. 

 Let hierbij op de instructies van je docent. 

 

    

 Je maakt geen opnames. 

 

 

Aanwezigheid bij een les in Teams is verplicht.     
 
Afwezigheid wordt als verzuim geregistreerd en moet worden verantwoord. 

 

 

Opdrachten lever je via Magister in. 

 

 

Communicatie met je docent doe je via de chatfunctie van Teams of via Magister/berichten. 

Let hierbij op de instructies van je docent. 

   ? 
       


