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Beste leerlingen, ouder(s) en verzorger(s),
Na de kerstvakantie gaan we van dinsdag 5 januari tot maandag 18 januari door met het geven
van online onderwijs aan de meeste leerlingen.
We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn over het online lesgeven en de uitzonderingen die
hiervoor gelden. We hebben hieronder de meest actuele informatie op een rijtje gezet.
1. Leerlingen eindexamenklassen
Voor alle leerlingen van examenklassen geldt dat zij verplicht onderwijs op school krijgen
volgens het reguliere rooster.
2. Profiellessen
 De derdejaars leerlingen B/K op het Kempenhorst College volgen hun profiellessen
eveneens op school.
 Voor de derdejaars leerlingen B/K op het Kempenhorst College geldt dat de les voor en
na de profiellessen vervalt zodat de leerlingen de gelegenheid hebben om te reizen van
huis naar school en omgekeerd. Indien mogelijk zullen we dit aangeven in het rooster.
 Wie te lang moet reizen, kan op school blijven om andere lessen online te volgen.
3. Huidige lestijden en rooster blijven gehandhaafd
We geven zowel online als fysiek onderwijs, hierdoor is het niet mogelijk om online
kortere lestijden te hanteren. Leraren houden hier in de opbouw van hun les rekening
mee.
4. Uitlenen devices
Er is een beperkt aantal laptops beschikbaar voor leerlingen. Een aanvraag hiervoor
kunnen ouders en leerlingen tot uiterlijk 25 december indienen via het volgende
e-mailadres: corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl.
De uitgifte van de laptops vindt plaats op maandag 4 januari 2021. Meer informatie en de
bruikleenovereenkomst onder aan deze brief.
5. Openstelling schoolgebouwen
De schoolgebouwen zijn op reguliere tijden toegankelijk en telefonisch bereikbaar.
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6. Toetsen
Geplande PTA-toetsen van de voorexamenklassen in de periode van dinsdag 5 tot maandag
18 januari worden op school gemaakt. Dit gaat om de derde klassen van het Kempenhorst
College en de 3e klassen mavo en de 4de klassen havo/vwo Lyceum/HIC en 5de klassen vwo
Lyceum/HIC op het Heerbeeck College.
Indien daardoor vanwege reistijd online-lessen uitvallen, zullen we dat zo spoedig
mogelijk communiceren via het dagrooster.
7. Verplaatsing begin van de toetsweek
Op het Heerbeeck College is het begin van de toetsweek verplaatst van dinsdag 19 januari
2021 naar donderdag 21 januari 2021.
8. Positieve testen
In de kerstvakantie kunnen leerlingen positieve testen melden via
het volgende e-mailadres: corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl.
Na de vakantie melden leerlingen een positieve uitslag zoals gewoonlijk aan de
leerlingcoördinator.

Zijn er naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, stuur dan een mail naar:
corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl.
Tot slot wensen wij jullie ondanks deze onzekere tijd, fijne feestdagen! Let op elkaars gezondheid
en tot ziens in het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groet,

Rob van der Vorst
Directeur onderwijs

-2Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best - Oirschot

Devices voor online onderwijs – laptop van school?
Online lessen kunnen het beste worden gevolgd via een PC, laptop of tablet. Het gebruik van een
smartphone hiervoor bevelen wij niet aan gelet op het kleine scherm.
Mocht u niet beschikken over een geschikt device doen we een beroep op u om in uw eigen
netwerk naar een oplossing te zoeken. Mocht dat niet lukken dan heeft de school een beperkt
aantal laptops beschikbaar om in bruikleen te geven. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen tot
uiterlijk 25 december via het volgende emailadres:
Heerbeeck College: corona@heerbeeck.nl
Kempenhorst College: corona@kempenhorst.nl.
De aanvraag hoeft enkel de volgende gegevens te bevatten:
* voor- en achternaam leerling
* klas leerling
* voor- en achternaam ouder
* adres, postcode en woonplaats
* emailadres ouder
* mobiele telefoonnummer ouder
Met bovenstaande gegevens wordt een bruikleenoverkomst opgemaakt. De inhoud van de
bruikleenovereenkomst kunt u hieronder alvast lezen. LET OP: deze hoeft u nog niet te
ondertekenen.
De uitgifte van de laptops vindt plaats op maandag 4 januari 2021. We willen ervoor zorgen dat de
uitgifte binnen de geldende coronaregels verloopt. In dit kader krijgt u nog een mailbericht van
ons op welk moment van die dag u verwacht wordt. Ook wordt in deze mail informatie gegeven
over het ondertekenen van de op naam gestelde bruikleenovereenkomst.
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De ondergetekenden:
Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs in Best en Oirschot gevestigd te
Best, Willem de Zwijger 150, 5684 SL, hierna te noemen De Onderwijsinstelling,
en
Naam van de ouder/verzorger:
Volledig woonadres en woonplaats:
verder te noemen gebruiker,
verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
ARTIKEL 1
De Onderwijsinstelling geeft aan gebruiker de volgende laptop in gebruik als onderdeel van het
onderwijsprogramma, waarbij noodgedwongen door de Corona-crisis Onderwijs Op Afstand moet
worden gegeven:
Serienummer: __________________




De bruikleenperiode gaat in op de dag van uitgifte van de laptop en loopt voor onbepaalde
tijd, met inachtneming van het in artikel 6 gestelde.
Gebruiker verklaart de laptop compleet en in goede staat van de Onderwijsinstelling in
ontvangst te hebben genomen.
De gebruiker is voldoende door het Onderwijsinstelling geïnformeerd omtrent de
eigenschappen en kenmerken van de laptop.

ARTIKEL 2
De gebruiker is gehouden om als een ‘goed huisvader’ voor de laptop te zorgen en de laptop
slechts in overeenstemming met zijn bestemming te gebruiken. De gebruiker staat in voor het
behoud van de in gebruik gekregen laptop.
Het is de gebruiker niet toegestaan om:
 enigerlei wijziging in de laptop of delen (m.b.t. hardware) ervan aan te brengen;
 de laptop, hetzij om niet hetzij tegen een vergoeding, aan één of meer derden in gebruik af
te staan of te verhuren.
ARTIKEL 3
 De Onderwijsinstelling verstrekt de laptop aan de gebruiker voorzien van een passend image
dat Onderwijs Op Afstand mogelijk maakt. De Onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor
om voorgeschreven applicaties te installeren op de laptop van de gebruiker.
 Als de laptop niet goed werkt kan een mail worden verstuurd naar: corona@heerbeeck.nl of
corona@kempenhorst.nl. De ICT-afdeling zal dan bezien hoe het probleem het beste kan
worden opgelost.
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ARTIKEL 4
De Onderwijsinstelling is bevoegd deze overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst of
ingebrekestelling tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien:
 De Onderwijsinstelling reden heeft om te vrezen dat de gebruiker de laptop verwaarloost,
misbruikt, voor een ander doel gebruikt dan waarvoor deze bestemd is;
 de gebruiker anderszins in strijd handelt met de bepalingen van deze overeenkomst of met de
op hem rustende wettelijke verplichtingen met betrekking tot de laptop;
 de gebruiker niet langer verbonden is aan De Onderwijsinstelling.
ARTIKEL 5
Indien de gebruiker enige verplichting uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt, zijn alle
daarmee verband houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor zijn rekening.
ARTIKEL 6
Indien het onderwijs weer in reguliere vorm gegeven wordt dient de laptop te worden
geretourneerd in de staat waarin het zich bij aanvang van de bruikleenperiode bevond, behoudens
slijtage en normale gebruikssporen. De onderwijsinstelling zal de gebruiker informeren over het
moment waarop de laptop moet worden teruggebracht.
ARTIKEL 7
Behoudens verwijtbare beschadiging is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade die op
enigerlei wijze mocht worden veroorzaakt door of in verband mocht staan met de aanwezigheid
van de laptop bij gebruiker en/of het gebruik van de laptop.
ARTIKEL 8
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

In tweevoud opgemaakt en ondertekend op 4 januari 2021.
De Onderwijsinstelling

Ouder/verzorger

Rob van der Vorst
Directeur Onderwijs
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