
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 22 april 2020 

 

 

Betreft: laatste ontwikkelingen 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nadat er vanuit het ministerie gisteren meer duidelijk werd gegeven over hoe het onderwijs verder georganiseerd 

mag worden, kunnen wij u verder berichten over onze aanpak. 

 

Onderwijs op afstand 

Na de meivakantie zullen we onze online lessen op een andere manier vervolgen. We gaan voor de lessen het 

lesrooster van Magister aanhouden. Elke les zal 30 minuten duren. Dat betekent dat elke leerling uiterlijk om 13.00 

uur klaar is met het volgen van lessen. Op een later moment zullen we ook starten met het aanbieden van plustijden 

voor klas 1 t/m 3, eveneens online. 

 

Lesritme alle dagen 

08.30 - 09.00  Les 1 

09.00 - 09.30  Les 2 

09.30 - 10.00 Les 3 

10.00 - 10.15 Pauze 

10.15 – 10.45 Les 4 

10.45 - 11.15  Les 5 

11.15 – 11.30 Pauze 

11.30 – 12.00 Les 6 

12.00 – 12.30 Les 7 

12.30 - 13.00 Les 8 

   

  

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en 

aan de leerlingen  



 

We gaan verder met lessen aan de eigen klas, de lessen voor een jaarlaag komen daarmee te vervallen. Deze 

manier van werken heeft als voordeel dat er beter te monitoren is hoe de voortgang voor het vak is. Ook kunnen 

we per leseenheid de absentiecontrole toepassen en dat in Magister registreren.  

 

Inhaalwerk voorexamenklassen  

Vanaf 7 mei zullen we in de middagen de leerlingen van de (voor-)eindexamenklassen op school ontvangen voor 

het inhalen van PTA-toetsen uit periode 2. In de bijlage treft u een schema aan met de verdeling van deze 

inhaalwerken.  

 

Contact met mentoren/docenten 

In het lesrooster staat ook wekelijks de mentorles geprogrammeerd. Deze les blijft een goed moment voor 

leerlingen en mentor om de vinger aan de pols te houden. Zoals afgesproken voeren de mentoren de gesprekken 

over het rapport van periode 2. Deze gesprekken zijn in veel gevallen al gevoerd en kunnen ook in de eerste week 

na de meivakantie gehouden worden. 

 

Afspraken zoals deze gelden 

1) Magister blijft het leidende communicatiemiddel. Huiswerk wordt in de lessen in Magister geplaatst. Er mag 

worden verwezen naar een opdracht/instructie/presentatie in ELO. De vakdocent maakt een afspraak met 

zijn/haar klas in Teams. 

2) Teams wordt alleen gebruikt om een online les te geven (dat kan niet in Magister). 

3) Leerlingen zijn verplicht om aanwezig te zijn in de lessen. We registreren aanwezigheid in Magister. 

Ziekmeldingen moeten door ouders/verzorgers telefonisch doorgegeven worden en worden verwerkt in 

Magister. Vakdocenten registreren wie aanwezig is geweest.  

4) Lessen worden ingericht op 25 minuten waardoor leerlingen tijd hebben om te schakelen naar de volgende les.  

5) Leerlingen dienen voorbereid naar de les te komen en dienen zich te gedragen (beeld/microfoon uit indien de 

docent dat vraagt). Verstoring kan leiden tot een online-verwijdering uit de les. Deze verwijdering kan door de 

docent geregistreerd worden in Magister. 

6) Mentorlessen vinden ook volgens het Magisterrooster plaats. 

 

Periode 3 

Hoe we periode 3 gaan afronden, daarover kunnen wij u in onze volgende communicatie informeren. Er ligt een 

plan klaar dat ter instemming aangeboden wordt aan de MR. 

 

Lesvrij 

In tegenstelling tot onze eerdere berichtgeving, zijn onze leerlingen op maandag 4 mei lesvrij, er worden die dag 

geen online-lessen aangeboden. Examenleerlingen die op 4 mei een schoolexamen komen inhalen volgens eerder 

gecommuniceerd rooster, worden volgens afspraak op school verwacht. 

 

  



 

Vragen of opmerkingen? 

Heeft u vragen of opmerkingen over ons onderwijs op afstand? Neem dan rechtstreeks contact op met school via 

telefoon of e-mail. We zijn op werkdagen na de meivakantie goed bereikbaar op 0492-792000 en info@carolus.nl. 

Maak ook gerust gebruik van deze contactgegevens voor alle andere vragen; we begrijpen dat die kunnen ontstaan 

in deze ongewone tijden. 

 

Ik wil u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe heeft getoond. U mag erop 

rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw zoon/dochter. Ik hoop dat u en uw naasten gezond zijn en 

blijven.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur  

 

 

Bijlage: overzicht inhaaltoetsen vanaf 7 mei 


