Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
Datum : 16 maart 2020
Betreft : Update maatregelen corona
Ref.
: BEJ/SvK/U20-60
Beste ouders en leerlingen,
Met het sluiten van de scholen zijn we genoodzaakt om beslissingen te nemen met betrekking tot
onderstaande zaken. Via deze brief informeren wij u over deze zaken. Zodra er nieuwe ontwikkelingen
zijn, zullen wij u hier zo spoedig mogelijk over informeren.
Onderwijs op afstand
Wij hebben onze docenten gevraagd om voor al onze leerlingen onderwijs op afstand te organiseren.
Dat doen zij via de elektronische leeromgeving itslearning. Voor onze leerlingen is het daarom belangrijk
itslearning als basis te gebruiken voor hun studieplanning. Mocht u thuis merken dat er – na dinsdag 17
maart – voor een vak geen informatie beschikbaar is, stuurt u dan een e-mail naar de betreffende
docent.
Wat vragen wij van ouders en leerlingen?
Gezien de omstandigheden is het wenselijk dat ouders hun kind(eren) ondersteunen/begeleiden bij het
schoolwerk. Onderwijs op afstand kent immers haar beperkingen. Mocht u vragen hebben over een vak,
dan is het vanzelfsprekend om contact te zoeken met de vakdocent. Heeft u vragen die niet specifiek
over een vak gaan, dan kunt u terecht bij de mentor van uw zoon of dochter, of de afdelingsleider.
Alle leerlingen hebben een wachtwoord, waarmee ze inloggen in itslearning. De docenten zetten werk
voor de leerlingen klaar. Dat kan een schriftelijke opdracht zijn, die via de inleverknop ingeleverd moet
worden, maar dat kunnen ook kijkopdrachten (bv een instructiefilmpje),
leesopdrachten, leeropdrachten t.b.v. toetsen, de voorbereiding op examens, zijn etc.
De docent geeft aan wat er van de leerling verwacht wordt en wat er eventueel moet worden
ingeleverd. De leerling kan contact opnemen met de docent via de mailfunctie in itslearning.
Ouders kunnen met hun kind meekijken in itslearning en op die manier overzicht krijgen van het werk
dat klaar staat.
Wachtwoord vergeten? Volg de instructie op de openingspagina. Hier vindt u ook informatie over het
gebruik en de mogelijkheid om de app te downloaden.
Boeken ophalen op school
Onze leerlingen kunnen dinsdag 17 en woensdag 18 maart tussen 09.00 uur en 12.00 uur op school
terecht om boeken en andere benodigde spullen op te halen.

Week van 6 t/m 10 april
Alle activiteiten die gepland staan in de week van 6 april worden geannuleerd. Met de kennis van heden
hebben we het voornemen van deze week een lesweek te maken; we weten echter nog niet wat het
verdere verloop van de situatie zal zijn. Hierover volgt op een later moment meer informatie.
We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Houd u daarvoor ook onze website in de gaten.
Met vriendelijke groet,

De heer T. Diepeveen
Rector a.i.

