
Ursula locatie Horn 
 
Beste leerling,  

Gisteren heeft de overheid maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus 
tegen te gaan. De scholen schorten hun lessen en alle andere activiteiten op school met 
ingang van vandaag (16 maart 2020) tot in ieder geval 6 april op. 

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 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 bieden we je de mogelijkheid om naar school te komen om spullen op 
te halen (bijv. in je kluisje). Sommige vakdocenten zullen dit moment ook gebruiken om nog 
materiaal uit te delen. Hierover ontvangen de betreffende leerlingen vandaag bericht. We 
houden onderstaand rooster aan: 
 
10.00 - 11.00 uur: 1e klas 
11.00 - 12.00 uur: 2e klas 
12.00 - 13.00 uur: 3e klas 
13.00 - 14.00 uur: 4e klas 
14.00 - 15.00 uur: 5e en 6e klas  

Toetsen  

De geplande toetsweek gaat niet door. Op dit moment is niet duidelijk wanneer we weer 
toetsen af kunnen gaan nemen. Vanaf woensdag 18 maart zullen lessen zoveel mogelijk 
online worden aangeboden. Op het moment dat er meer duidelijkheid is over de 
(school)examens, zullen we jullie hierover direct informeren. 
 

Online lesstof  
 
In Magister is vanaf morgen een aangepast rooster te zien. We hebben ervoor gekozen de 
lessen tijdens het 1e t/m 6e lesuur te plannen. Vakken die niet op afstand gegeven kunnen 



worden, bijvoorbeeld LO, zijn verwijderd. Daarnaast zijn bij sommige vakken minder uren 
gepland.  
 
De vakdocenten zijn in ieder geval tijdens de lessen die in het rooster staan beschikbaar 
voor het beantwoorden van vragen. De leerlingen kunnen de vakdocenten 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. In het rooster zijn ook lokalen zichtbaar. Dit heeft geen betekenis, 
maar is nodig om de lessen goed in Magister te krijgen. 
 
In Magister kun je zien op welk moment je les hebt en van wie. Daarnaast is te zien welke 
lesstof er klaar staat en wat je moet maken. Dit is te zien in de huiswerkmodule van Magister 
(let hierbij ook op eventuele bijlagen). Indien de leraar opgenomen lessen (video’s) met je 
deelt, ben je deze verplicht te bekijken en instructies op te volgen. Het kan zijn dat de docent 
verwijst naar andere applicaties, zoals Google Classroom of Google Meet. Als je met een 
iPad werkt, moet je de apps geïnstalleerd hebben. Het kan ook voorkomen dat de docent 
een ‘live’ videoles wil geven, dan staat dit bij het huiswerk in Magister vermeld en ben je 
verplicht deze te volgen.  
 
Met betrekking tot het bijhouden van het schoolwerk gelden de gebruikelijke regels: 
vakdocenten 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 of mentor op tijdens de lesuren in Magister. Je mag ook buiten lesuren 
vragen stellen aan de vakdocent, maar verwacht dan niet meteen een reactie.  

Deze bijzondere situatie is een zoektocht voor iedereen. Het is natuurlijk belangrijk dat je 
met je vakdocent blijft communiceren. We spreken af dat alle programma’s binnen je 
Google-omgeving hiervoor gebruikt kunnen worden. Google Classroom, Google Hangout 

en Google Meet zijn allemaal te bereiken via   binnen de Google-omgeving.  
 

Contact met mentor  

Je mentor is het eerste aanspreekpunt bij vragen. 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 op 
je begrip hiervoor.. 

We begrijpen dat dit zowel voor jullie als voor de vakdocenten een behoorlijke aanpassing is, 
maar hebben er alle vertrouwen in dat ons dit samen gaat lukken.  

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding 



 


