
 

De scholen blijven langer dicht. Voor Aeres 

Emmeloord zal dat, als we de meivakantie 

meetellen, in ieder geval tot en met 5 mei zijn. 

Hoe het dan verder gaat? Misschien toch weer 

naar school of toch een langere sluiting? 

Voorlopig kunnen we niets anders doen dan 

afwachten… 

De verlenging van de schoolsluiting hadden 

we wel zien aankomen, dus we waren al volop 

bezig met het door ontwikkelen van het 

afstandsleren. Afgelopen maandag zijn we 

gestart met het ‘nieuwe rooster’. Vrijwel alle 

vakken hebben nu 2 contactmomenten per 

week en elke mentor heeft 2 

contactmomenten met zijn/haar mentorklas.  

We zien dat collega’s elkaar helpen met het 

vormgeven van het afstandsonderwijs, de 

collegialiteit is enorm groot. We zijn dan ook 

erg trots op ons team en hoe dit team zich 

met elkaar inzet om het afstandsonderwijs zo 

goed mogelijk te laten verlopen! 

Inmiddels hebben de mentoren intensief 

contact met hun leerlingen. We willen u als 

ouders vragen om ook vooral contact te 

blijven zoeken, we moeten dit samen met 

elkaar doen!  

Voor nu rest ons u een heel fijn paasweekend 

te wensen, anders dan andere jaren. Maar 

hopelijk wel met elkaar in goede gezondheid! 

Ziekmeldingen 

Ook onze locatie werkt met een kleinere 

bezetting van personeel. Dat betekent dat we 

niet altijd telefonisch bereikbaar zijn. U krijgt 

dan een voicemail te horen. Voor het doen 

van ziekmeldingen kunt u mailen naar: 

dag-co.emmeloord@aeres.nl  

Ook als uw zoon/dochter weer beter is, 

ontvangen we graag een mail op bovenstaand 

emailadres. 

Slaag-zakregeling 

Gisteren heeft het ministerie de slaag-

zakregeling gepubliceerd. Dat betekent dat nu 

helder is op welke voorwaarden een leerling 

kan slagen. We zullen de ouders en leerlingen 

van klas 4 zo snel mogelijk apart berichten 

over deze regeling! 

Geboortegolf 

De natuur staat niet stil… Inmiddels zijn er 4 

lammetjes geboren bij ons op school. Wat 

ontzettend jammer dat onze leerlingen ze niet 

in het echt kunnen bewonderen. Gelukkig 

hebben we de foto’s nog zullen we maar 

zeggen! 

We zijn blij dat de dieren door onze collega’s 

verzorgd kunnen blijven worden, maar willen 

toch onze vrijwilliger Angelique even extra 

aandacht geven: bedankt Angelique voor alles 

wat je doet! 
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Biologie 

Ook het vak biologie wordt via afstandsleren 

aangeboden. En ja, als docent moet je soms 

creatief zijn in het bedenken van opdrachten 

om de lesstof te oefenen. De opdracht was: 

maak een skelet van materialen naar keuze en 

benoem de verschillende botten. 

Onze leerlingen zijn al net zo creatief als de 

docent! Zie hier een paar resultaten: dat is 

toch waar je het als leraar voor doet! 

 

Lezen 

Bijna alle leerlingen hebben op dit moment 

een leesopdracht voor het vak Nederlands! 

Wist u dat de online bibliotheek 100 e-books 

gratis beschikbaar heeft gesteld? Maak hier 

vooral gebruik van! 

Engels 

Klas 1 had de opdracht om een PowerPoint te 

maken: 

 

Klas 3 heeft voor mevrouw Gommers Engelse 

tutorials gemaakt die zij vervolgens 

uitprobeert: 

 

Ook hier blijken onze leerlingen behoorlijk 

creatief! 

Werkplek 

Hoewel we ons kunnen voorstellen dat het 

heerlijk is om vanuit je bed een les bij te 

wonen, willen we toch vragen of u als ouders 

er op wilt toezien dat uw zoon/dochter 

aangekleed en met de middelen die benodigd 

zijn voor het volgen van de les bij de hand 

aanwezig is tijdens de les?  

Eduarte 

In Eduarte zijn de instructiemomenten en 

hulpmomenten te vinden. 

Instructiemomenten zijn verplicht om bij te 

wonen. Het is belangrijk om op tijd online 

aanwezig te zijn. Hieronder is uitgelegd wat in 

de verschillende applicaties de 

kleuren/icoontjes betekenen: 

Eduarte internet portaal:  

Instructie = groen, hulp = bruin 

Studentenapp op tablet: 

Instructie = wit, hulp = blauw 

App op telefoon: 

Instructie = icoontje boek, hulp = poppetje  

 


