
Ursula locatie Heythuysen 
 
Beste leerling,  

Gisteren heeft de overheid maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. Met ingang van vandaag (16 maart 2020) tot in ieder geval 6 april zijn er 
geen lessen en activiteiten op school. In deze mail lees je wat dat voor jullie betekent.  

Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart gebruiken de vakdocenten om lesgeven op afstand 
verder vorm te geven. De lessen zullen vanaf woensdag 18 maart zoveel mogelijk online 
plaats gaan vinden.  

Kan ik toch naar school komen?  

In principe is de school gesloten voor leerlingen. Er wordt soms een uitzondering gemaakt. 
De school is open voor leerlingen:  

● waarvan de ouder(s)/verzorger(s) niet zelf voor opvang kunnen zorgen,  
● die thuis niet over internet beschikken of die thuis geen laptop of computer hebben.  
 

Als je op school wilt werken, moeten je ouder(s) / verzorger(s) dit laten weten aan de mentor. 
In navolging van het advies van het RIVM verzoeken we leerlingen die gezondheidsklachten 
hebben, zoals een verkoudheid, dringend om niet naar school te komen. Omdat het om 
kleine aantallen gaat, vindt de opvang plaats in de locatie Horn. De locatie Heythuysen is 
vanaf woensdag 18 maart niet meer geopend voor leerlingen. 
 

Op dinsdag 17 maart tussen 8.30 en 14.00 uur kun je nog naar school komen om spullen op 
te halen (bijv. in je kluisje).  

Toetsen 

De geplande toetsweek gaat niet door. Op dit moment is niet duidelijk wanneer we weer 
toetsen af kunnen gaan nemen.  
 

Online lesstof  
 

In Magister is vanaf woensdag een aangepast rooster te zien. De vakdocenten zijn in ieder 
geval tijdens de lessen die in het rooster staan beschikbaar voor het beantwoorden van 
vragen. Je kunt de docenten via de mail benaderen (of op een andere manier als hierover 
afspraken zijn gemaakt met de docent). Mocht een docent ziek worden en niet beschikbaar 
zijn, wordt dit in Zermelo weergegeven. In Magister blijft het standaardrooster staan om te 
voorkomen dat informatie over lesstof en huiswerk verloren gaat.  
 

Hoe volg ik een les? 

 Kijk in Magister welk vak je hebt. 
 Kijk bij deze les wat het huiswerk is en kijk ook of er bijlagen zijn. 
 Indien de vakdocent opgenomen lessen (video’s) met je deelt, ben je deze verplicht 

te bekijken en instructies op te volgen. Het kan zijn dat de docent een link plaatst 
of  verwijst naar andere applicaties, zoals Google Classroom of Google Meet. Het 
kan ook voorkomen dat de leraar een ‘live’ videoles wil geven, dan staat dit bij het 
huiswerk in Magister vermeld en ben je verplicht deze te volgen.  



 Aan het einde van de les lever je het werk in via Magister. Dit hoeft alleen wanneer 
de vakdocent dit vraagt. 

 

Met betrekking tot het bijhouden van het schoolwerk gelden de gebruikelijke regels: 
docenten noteren het in Magister wanneer het huiswerk niet volgens afspraak gemaakt 
wordt.  

Contact met vakdocenten 

Het is natuurlijk belangrijk dat je met je vakdocenten blijft communiceren. We spreken af 
dat je iedere dag kijkt naar je Gmail. Heb je hierbij nog hulp nodig, neem dan contact met 
je vakdocent op tijdens de lesuren in Magister. Je mag ook buiten lesuren vragen stellen 
aan de vakdocent, maar verwacht dan niet meteen een reactie.  

Contact met mentor  

Je mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen en neemt elke week contact met je op. Dit 
kan telefonisch of via de mail zijn. Ook van hen wordt er veel gevraagd op het moment. Een 
antwoord op je vraag kan om die reden soms iets langer duren. We hopen dat jullie dit 
begrijpen. 

Dit is voor jullie een behoorlijke aanpassing, maar we hebben er alle vertrouwen in dat ons 
dit samen gaat lukken.  

Met vriendelijke groet, 
 

M.J.J. (Marjo) Kikken, teamleider brugklas 

m.kikken@ursula.nl 
 

M.W.J. (Monique) Kosters, teamleider basisberoepsgerichte leerweg. 
m.kosters@ursula.nl 

R.E. (Rob) Kneepkens, teamleider kaderberoepsgerichte leerweg. 
r.kneepkens@ursula.nl 

B. (Bas) Wilmer, teamleider gemengd-theoretische leerweg. 
b.wilmer@ursula.nl 
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