Datum

: Veenendaal, 16 maart 2020

Onderwerp

: Leren op afstand

Beste ouder/verzorger,
De docenten zijn vandaag hard aan het werk geweest om te zorgen dat er vanaf donderdag 19 maart voor de
leerlingen voldoende materiaal is om de komende drie weken thuis verder te gaan met de lesstof. Dit is voor de
leerlingen terug te zien in de planners zoals dit gebruikelijk is.
Het is van groot belang dat u als ouder/verzorger dagelijks met uw zoon of dochter bespreekt wat er gemaakt
en geleerd moet worden. Het is fijn als u uw zoon of dochter zou willen stimuleren en motiveren om dit
dagelijks te doen. Dit kan het beste door elke dag vaste tijden met uw zoon of dochter af te spreken wanneer
het schoolwerk gedaan wordt. Door een vast ritme aan te houden zal het voor uw zoon of dochter
gemakkelijker zijn om dit drie weken vol te houden.
Als team hebben we het volgende afgesproken:
De mentor en de vakdocenten houden via de mail contact met de leerling.
De mentor blijft uw aanspreekpunt en is per mail bereikbaar.
De vakdocenten zorgen dat de komende drie weken het leer- en maakwerk wordt aangeboden. Dit is terug te
zien in de planner. De vakdocenten zijn voor de leerling per mail bereikbaar.
Belangrijk dat uw zoon of dochter dagelijks een paar keer de schoolmail bekijkt.
Alle toetsen worden uitgesteld, ook voor de eindexamenleerlingen. Bij eindexamenleerlingen wachten we de
landelijke richtlijnen af.
Het is noodzakelijk dat alle schoolspullen, inclusief laptop, thuis zijn. In onderstaand schema is te zien wanneer
uw zoon of dochter op school kan komen om zo nodig spullen op te halen.
Afdeling
MBO
Techniek lj 3: alle leerlingen
Techniek lj 4: alle leerlingen
PrO Onderbouw: alle leerlingen
PrO Bovenbouw: alle leerlingen

Dinsdag 17
maart
10.30-12.00
12.00-12.30
12.30-13.00
13.30-14.00
14.00-14.30

Lokaal
3e verdieping
BWI, PIE of MT (praktijklokalen)
BWI, PIE of MT (praktijklokalen)
C2.01 t/m C2.05
C2.01 t/m C2.05

Afdeling
1A
1B
2A
2B
E&O
TL lj3
TL lj4
Z&W klas 3
Z&W klas 4

Woensdag 18 maart
9.00-9.30
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.00
11.00-11.30
11.30-12.00
12.30-13.00
13.00-13.30
13.30-14.00

Sommige leerlingen worden begeleid door één van de medewerkers van het OSC (Onderwijsservicecentrum).
Deze begeleiding stopt zolang de school gesloten is. Voor vragen die te maken hebben met het leren, kunnen
leerlingen bij hun docenten of hun mentor terecht. Zit uw kind niet zo lekker in zijn of haar vel, dan kan het
verstandig zijn om contact te leggen met het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) in uw woonplaats.
We houden u de komende tijd op de hoogte via de mail of website. In de wetenschap dat de actualiteiten ons
kunnen inhalen hopen we u zo goed mogelijk te blijven informeren.
Met vriendelijke groet,
D. Diepeveen (directeur)

