
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers, 
 
Opnieuw informeren we jullie over de situatie rondom het onderwijs op afstand dat momenteel op 
onze school vorm krijgt. We vragen veel van jullie, maar ook van jullie ouders/verzorgers, omdat je 
nu veel zelf moet plannen/organiseren. We hopen dat jullie tot nu toe thuis goed vooruit kunnen.  
 
Magister/huiswerk/ELO 
Inmiddels hebben jullie al veel materiaal ontvangen waarmee je thuis aan de slag kunt. Magister blijft 
de basis van waaruit we werken. Houd de je normale lesrooster goed in de gaten.  Docenten zullen 
huiswerk zoveel mogelijk per les opgeven. Ook wordt de ELO gebruikt en in sommige gevallen 
worden opdrachten/taken per week opgegeven. 
 
Magister is op sommige momenten niet bereikbaar. Dat is erg vervelend, maar er wordt veel gebruik 
van gemaakt door leerlingen en docenten in heel Nederland, waardoor het systeem soms overbelast 
is. Hopelijk wordt dat de komende dagen beter.  
 
Plannen 
Het advies is om thuis ook zoveel mogelijk op de normale schooltijden te blijven werken. Dat levert 
een handig dagritme op en zorgt voor structuur. De mentor zal je de komende tijd ook op afstand 
volgen door af en toe en mail naar de klas te sturen, bijvoorbeeld met tips over het leren. Als je 
vragen of problemen hebt, neem dan gerust contact op met je mentor. 
 
Office365 
Afgelopen week heb je van ons al een instructie toegestuurd gekregen voor het gebruik van 
Office365. Deze is nogmaals bijgevoegd. 
Vanaf aanstaande maandag kunnen docenten ook korte instructies gaan geven via Teams in 
Office365. Op deze manier zullen docenten bijvoorbeeld tegelijkertijd levensbeschouwing geven aan 
alle klassen 3 mavo-plus, natuurkunde aan alle leerlingen in 4 vwo of geschiedenis in 5 havo.  
Een handleiding voor het gebruik van Teams via Office365 vind je ook in deze mail. We raden je aan 
om deze informatie goed door te nemen en morgen alvast een keer te onderzoeken of je kunt 
werken in Teams.  
 
Inhaalwerk 
Op dit moment hebben we toestemming om de leerlingen van de eindexamenklassen naar school te 
laten komen om gemiste onderdelen in te halen. Daarvoor ontvangen deze leerlingen door middel 
van een aparte brief geïnformeerd.  
Leerlingen uit de andere klassen kunnen gemiste toetsen pas weer inhalen nadat de schooldeuren 
definitief geopend zijn.  
 
Toetsen inzien 
Sommige leerlingen vragen of zij hun toets uit de toetsweek in mogen zien. Helaas kan dat niet. Ook 
dat gebeurt vanaf het moment dat de school weer geopend is. 
 
Uiteraard houden we jullie de komende periode op de hoogte als er nieuws te melden valt.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
R. van de Westerlo 
Directeur  
 


