
Mail dd. 11 september 2020 

Beste leerlingen, beste ouders, 

Vorige week hebben jullie van ons een nieuwsbrief ontvangen met informatie over hoe we als school omgaan met 

de omstandigheden van het moment. In de nieuwsbrief is onder andere ingegaan op de mogelijkheden met 

betrekking tot het volgen van onderwijs op afstand. Omdat we hier deze week veel vragen over gekregen hebben, 

willen we dit onderwerp bij deze nog wat uitvoeriger toelichten.  

Voor wie organiseren we onderwijs op afstand? 

Leerlingen die door de omstandigheden langere tijd niet naar school kunnen, bijvoorbeeld omdat zij of een gezinslid 

tot een risicogroep behoren of omdat ze in quarantaine moeten, kunnen via de teamleider onderwijs op afstand 

aanvragen. De docenten laten de leerlingen dan de instructie, en eventuele andere onderdelen van de les, volgen via 

ZOOM. Leerlingen die vanwege andere omstandigheden langer dan een week afwezig zijn kunnen ook een verzoek 

indienen bij de teamleider. Deze verzoeken worden altijd ook besproken met de mentor; we vinden het belangrijk 

dat de lessen waar mogelijk vanuit school gevolgd worden. 

Waarom niet eerder onderwijs op afstand aanbieden? 

We vinden het belangrijk dat de docenten zich in eerste instantie kunnen richten op de leerlingen in de klas. Het 

vraagt van een docent extra aanpassingen om daarnaast leerlingen thuis goed te kunnen bedienen. Omdat we het 

belangrijk vinden dat we de dingen die we doen ook zo goed mogelijk doen, vinden we niet dat we dit standaard van 

docenten kunnen vragen. Om deze reden organiseren we het onderwijs op afstand alleen voor leerlingen die langer 

dan een week afwezig zijn.  

Wat mag je wel verwachten bij kortdurende afwezigheid? 

We snappen dat het vervelend is om school te moeten missen, bijvoorbeeld omdat je de uitslag van een corona-test 

moet afwachten. We hebben de docenten gevraagd om ervoor te zorgen dat het in die omstandigheden duidelijk 

voor je is wat je voor de verschillende vakken moet doen om bij te kunnen blijven. De studiewijzers, en eventuele 

aanvullende informatie in de ELO, spelen daarbij een rol. Daarnaast wordt in de onderbouw het huiswerk standaard 

in Magister gezet. In verband met de omstandigheden hebben we de docenten in de bovenbouw gevraagd om ook 

gebruik te gaan maken van de huiswerkfunctie in Magister. Als je tegen (dringende) vragen of problemen aanloopt 

kun je via de Magister-mail contact met een docent opnemen.  

We hopen jullie op deze manier zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen in deze lastige periode. Als jullie tegen 

praktische knelpunten aanlopen dan vinden we het belangrijk dat je dit aangeeft; dat kan in eerste instantie bij je 

mentor.  

Tenslotte willen we jullie graag informeren over een recente ontwikkeling. Deze week waren er meerdere docenten 

kortdurend afwezig omdat ze zich, met verkoudheidsklachten, moesten laten testen. Om de lesuitval in deze 

omstandigheden zoveel mogelijk te kunnen beperken kunnen docenten met ingang van volgende week gebruik 

maken van een door school aangeboden, versneld testtraject. We hopen met dit initiatief het ongemak voor jullie en 

je docenten te kunnen verminderen. 

Tot zover deze toelichting; vanzelfsprekend zullen we jullie regelmatig blijven informeren over verdere 

ontwikkelingen.  

 

Vriendelijke groeten, 

Jentina Ardesch - teamleider havo bovenbouw  

Joanne Duijvestijn - teamleider vwo bovenbouw  

Bas Smies - teamleider onderbouw  

Wiko Veenvliet - directeur 


