
Helmond, 17-03-2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

In deze mail ontvangt u nadere informatie over onderwijs op afstand voor de komende drie weken.  

Bij leren op afstand wordt vooral digitaal gewerkt. Wij beseffen ons dat digitaal werken mogelijk niet 

voor al onze leerlingen mogelijk is. Mocht u thuis niet beschikken over een computer, laptop of iPad 

dan verzoeken wij u contact op te nemen met dhr. N. Lenssen: 0492-792020. Wij verstrekken dan 

lesmateriaal op papier. Vanaf donderdag is onze werkwijze als volgt: 

Magister 
1. Kijk dagelijks in magister. 

2. In magister staat een basisrooster. 

3. Elke docent plaatst per les het werk als ‘huiswerk’ in magister.   

4. In de ELO staat per vak de volledige planning en benodigd lesmateriaal voor de komende drie 

weken. 

Communicatie met de docent/school 
1. Op dit moment zijn wij Microsoft Teams (platform/app waarmee je online kunt 

communiceren) voor gebruik in orde aan het maken voor leerlingen en docenten. 

2. Met Microsoft Teams kunnen wij online les verzorgen en is het mogelijk om met de docent te 

communiceren. Er zullen dan op vaste tijdstippen afspraken gemaakt worden waar de docent 

live beschikbaar is. Daarover zullen wij u nader informeren zodra het programma werkt.  

3. Zodra dit beschikbaar is ontvangen de leerlingen en u een e-mail met een handleiding voor 

dit programma.  

Toetsen 
Door de preventiemaatregelen van het RIVM is niet iedereen in staat geweest deel te nemen aan de 

(periode)toetsen en andere opdrachten. Het inhaalprogramma wordt centraal georganiseerd.  

- Leerjaar 1, 2 en 3 vindt plaats na de meivakantie. 

- Leerjaar 4 is mede afhankelijk van wat het ministerie aan zal geven. Zodra dit helder is zullen 

wij u nader informeren.  

Stages 
De geplande beroepsgerichte stages van leerjaar 3 in april komen voorlopig te vervallen. De 

maatschappelijke stages van leerjaar 2 gaan definitief niet door.  

Rapportuitreiking leerjaar 1, 2 en 3 
Op maandag 30 maart zou de rapportuitreiking voor leerjaar 1, 2 en 3 plaatsvinden. Deze 

rapportuitreiking wordt uitgesteld. De mentoren nemen contact met u op om de stand van zaken 

door te spreken.  

Morgen kunt u vanuit school nieuwe berichtgeving verwachten.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Aarts 

Directeur  


