
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s),  

Vanaf vandaag willen wij u graag via deze weg informeren over actuele veranderingen in deze 
Corona-crisis. De bedoeling is dat we u maximaal 1x per dag via deze weg informeren. Indien er geen 
informatie is, verschijnt er geen nieuwsbrief.  

Wat gebeurt er in de school?  

Ons team werkt zoveel als mogelijk vanuit huis. De collega’s zijn druk bezig met het digitaal 
aanbieden van het lesmateriaal. Veel collega’s hebben ook al via de digitale weg contact gehad met 
leerlingen of zelfs klassen. Er is een werkgroep opgericht om collega’s te ondersteunen bij het 
digitaliseren van het materiaal en structuur aan te brengen in het aanbod richting leerlingen. 
Verderop vindt u hierover meer informatie. 

Helaas is in de media het misverstand ontstaan dat het onderwijs voor de examenkandidaten hervat 
kan worden. Dat is niet het geval. De scholen blijven gesloten voor onderwijsactiviteiten, ook voor 
examenkandidaten. Er wordt uitsluitend ruimte geboden om een andere inrichting van de laatste 
toetsen te kiezen en desgewenst op school schoolexamens af te nemen. Alles onder strikte 
voorwaarden van het RIVM. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u hierover meer informatie. 

Werkgroep Afstandsleren 

Het leren op afstand vraagt ondersteuning en aansturen vanuit school én controle en ondersteuning 
van ouders/verzorgers. De werkgroep zal u regelmatig van informatie voorzien. 

ItsLearning is onze Elektronische Leer Omgeving (ELO) waar wij al mee werken. Ook nu zal dat de 
basis blijven. In ItsLearning kunnen leerlingen zien wat er van hen verwacht wordt en wat wanneer 
klaar moet zijn. U kunt via ItsLearning meekijken naar al dat werk. Groepscommunicatie naar de 
klassen zal ook via ItsLearning plaatsvinden.  

In ItsLearning staan de opdrachten maar zijn ook andere afspraken opgenomen. Bijvoorbeeld 
afspraken over het moment waarop er contact is met de mentor of vakdocent via Microsoft Teams.  

Aangezien ItsLearning een ELO is die wereldwijd wordt ingezet, ligt het voor de hand dat de druk op 
het systeem toeneemt. Dit ervaren collega’s, maar ook leerlingen. Helaas hebben we hier geen kant 
en klaar antwoord op, behalve het codewoord: geduld. Mocht het niet lukken om in te loggen, 
probeer het dan later nog een keer. 

Ons advies is ook om benodigde bestanden vanuit ItsLearning te downloaden en via OneDrive op te 
slaan. Zo zijn ze ook buiten ItsLearning om te gebruiken. 

Laptop/rent company 

Afstandsleren en werken met Microsoft Teams houdt in dat alle leerlingen thuis gebruik kunnen 
maken van een laptop. Als er iets aan de hand is met de laptop of er zijn andere problemen, neem 
dan contact op met dhr. Lei via t.lei@aeres.nl . Voor technische storingen kunnen de leerlingen op 
school komen. Let op: in verband met de richtlijnen van het RIVM werken we hierbij op afspraak. De 
afspraak kunt u plannen via dhr. Lei. 

Tijdens de sluiting zal de Rent Company ook niet aanwezig zijn op onze locatie. Dat betekent dat we 
moeten onderzoeken op welke manier laptops die ter reparatie worden ingeleverd, na reparatie 
weer bij ons terug komen. Zodra hier meer informatie over bekend is, zullen we u berichten. 



 
 

 

Toetsen en cijfers 

Voorlopig zullen we voor leerjaar 1, 2 en 3 geen beoordelende toetsen afnemen; dit betekent dat we 
geen toetsen afnemen en van een cijfer voorzien in EduArte. Een aantal opdrachten stond al langer 
ingepland bij leerlingen. Deze zullen, waar mogelijk , volgens de geldende afspraken afgerond 
worden. Denk bijvoorbeeld aan een werkstuk dat leerlingen moeten inleveren voor een cijfer. 

Wij vinden het wel belangrijk om leerlingen goed te kunnen blijven volgen in de tijd dat ze niet op 
school zijn. Zo kan bijvoorbeeld de docent uw zoon/dochter vragen om foto’s van het gemaakte werk 
via ItsLearning te versturen. Op die manier kan er ook individueel feedback worden gegeven.  Als er 
een uiterste datum/tijd is gegeven voor het inleveren van werk, is het belangrijk dat deze afspraak 
ook nagekomen wordt. Alleen dan hebben docenten de mogelijkheid om leerlingen zorgvuldig van 
feedback te voorzien. 

Beschikbaarheid docenten 

Het afstandsleren is voor de docenten ook een ontdekkingstocht: Hoe kan ik vragen van mijn 
leerlingen beantwoorden zonder dat mijn mailbox ontploft, op welke manier en wanneer ben ik in 
contact met mijn leerlingen? Om dit enigszins te stroomlijnen, hebben we de volgende afspraak 
gemaakt: docenten geven hun beschikbaarheid aan via ItsLearning en zijn op die dagen tussen 10.00 
uur en 14.00 uur bereikbaar voor vragen. 

Rol ouders 

Tijdens de sluiting van de scholen, verandert ineens uw rol als ouder: uw zoon/dochter is hele dagen 
thuis en moet op afstand onderwijs volgen en in contact blijven met school. We kunnen ons 
voorstellen dat dit vragen of knelpunten oplevert. Mocht dit zo zijn, dan kunt u dit gerust mailen naar 
de mentor van uw zoon/dochter. U ziet immers wat er thuis gebeurt en daarmee kunt u ons 
ondersteunen in het verbeteren van ons aanbod. 

Het is belangrijk uw zoon/dochter te ondersteunen in het laten ontstaan van een ritme. Op vaste 
momenten aandacht besteden aan school helpt hierbij. 

Kijk en denk vooral mee met uw zoon/dochter. We moeten dit met elkaar gaan doen de komende 
weken! Daar hoort ook een stukje controle van uw zoon/dochter bij: Lukt het hem/haar om aan het 
werk te gaan? Lukt het om te gaan met de digitale middelen die worden gehanteerd? Nogmaals: 
knelpunten vernemen we graag! 

Het is belangrijk dat onze jongeren ook op een verstandige manier met sociaal contact omgaan. We 
hebben al foto’s / filmpjes voorbij zien komen van meerdere leerlingen die samen in een kleine 
ruimte zitten. Dit is weinig effectief. 

Ziekmeldingen 

Ook bij het leren op afstand kan een leerling ziek worden. We willen graag dat alle ziekmeldingen op 
de normale manier doorgaan. Wilt u uw zoon/dochter daarom als hij/zij ziek is telefonisch ziek 
melden? Ook als hij/zij weer beter is, dat graag doorgeven. 



 
Klas 4 

Zoals ook door de minister is aangegeven, ligt onze prioriteit op dit moment bij de examenklassen. 
We hebben de ruimte gekregen om schoolexamens wel af te nemen, echter onder strikte 
voorwaarden van het RIVM. Omdat wij ook niet weten hoe deze situatie gaat verlopen, hebben we 
binnen het Management Team en de examencommissie vooralsnog de volgende belangrijke 
momenten vastgelegd: 

Week 13 Mondelingen Nederlands voor leerlingen die dit nog moeten doen. Afname via 
Microsoft Teams. Leerlingen worden individueel uitgenodigd door de vakdocent.  
Taaldorp Engels. Afname via Microsoft Teams. Leerlingen worden individueel 
uitgenodigd door de vakdocent 
 
Vrijdag 27 maart: Herkansing Groen Profiel p1/p2. Tijdstip volgt. Aanmelden voor de 
herkansing van via ItsLearning, uiterlijk vrijdag 20 maart 16.00 uur. 

Week 14 SE p3 AVO vakken – rooster volgt 
Inhaal herkansing Groen voor zieke leerlingen 

Week 15 School weer open (vooralsnog!) 
Examentraining Groen – tijdens groen lessen 
Examentraining AVO – rooster volgt 
Inhaal SE p3 AVO vakken voor zieke leerlingen  

Week 16 Examentraining Groen – tijdens groen lessen 
Examentraining AVO – rooster volgt 
Eventueel uitloop inhaal SE Groen en p3 AVO  

Week 17 CSPE GL – planning volgt 
Eventueel examentraining BB/KB 

Week 18 Meivakantie 
Week 19 CSPE BB – planning volgt 

CE GL  
Week 20 CSPE KB – planning volgt 

CE GL 
Week 21 CE BB/KB – planning volgt 

CE GL 
Week 22 CE BB/KB – planning volgt 
Week 23 Bekendmaking normering CSPE 1e tijdvak 
Week 24 Bekendmaking normering CE 1e tijdvak 

 

Uiterst belangrijk om hierbij een aantal zaken te vermelden: 

- Bovenstaande is onder voorbehoud. Als overheidsbeleid wijzigt, kan deze planning moeten 
worden aangepast. 

- Toelaten van leerlingen tot SE’s (en later CSPE en CE’s) gebeurt onder strikte voorwaarden 
van het RIVM. Dat betekent dat een leerling volledig klachtenvrij moet zijn! Hebben wij daar 
twijfels over, dan kan een leerling geweigerd worden. Wij zullen zorgdragen voor voldoende 
inhaalmomenten, zodat een leerling de mogelijkheid heeft zijn/haar SE’s te maken. 

  



 
Tips/aandachtspunten/vragen vanuit de domeinen: 

Wiskunde/rekenen:  

- Probeer per dag 15-30 minuten aan wiskunde/rekenen te besteden 
- Houd het huiswerk schema dat op Its staat per week aan.  
- Huiswerk voor wiskunde inleveren via Its in de vorm van foto’s.  
- Rekenen kan via StudyFlow In de gaten gehouden worden door de docenten, 2 weken = 1 

hoofdstuk.  
- Vragen stellen via ItsLearning met het nummer van de opgave erbij.  

Nederlands: 

- De bibliotheek heeft het aantal luisterboeken behoorlijk uitgebreid. Iedereen kan hier 
gebruik van maken, OOK de leerlingen die geen lid zijn van de bieb. Dit geldt sowieso t/m 6 
april.  

- Leerlingen uit de examenklassen kunnen gratis gebruik maken van de examentrainingen van 
Learnbeat. 

 

Hoewel dit rare tijden zijn, moeten we er met elkaar het beste van maken. Samen en in contact met 
elkaar gaan we dit vast redden! 

 

  

 


