
 

 

 

 

 

Betreft: Start lessen op donderdag 19 maart a.s. 

 

 

Geachte ouders, 

Maandag 16 maart was de school gesloten voor de leerlingen. De docenten waren er wel en gingen 

hard aan het werk met het ontwerpen van onderwijs op afstand.  

We zijn nu zover dat we morgen, woensdag, 18 maart gaan proefdraaien.  

We doen een pilot om uit te proberen of wat we hebben bedacht ook echt “werkt.” Nog niet alle 

docenten doen mee.  

Op donderdag 19 maart starten de lessen weer. Alle leerlingen zijn vanaf die dag verplicht de lessen 

te volgen. 

Onze docenten zijn enthousiast en gemotiveerd om de uitdaging waar we nu voor staan, aan te gaan. 
Daar hebben ze u voor nodig. We doen dringend een beroep op u als ouder om met uw 
zoon/dochter “mee te kijken”, en hem/haar te stimuleren om ook echt aan het werk te gaan. Als we 
er samen de schouders onder zetten heb ik er alle vertrouwen in, dat het ons gaat lukken om er een 
succes van te maken. 
 

In de bijlage treft u het bericht dat we aan de leerlingen hebben gestuurd. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Hanneke Arpots, Rector 

 

 

Bijlage: Brief start lessen op donderdag 19 maart a.s. 

 

  



 

Betreft: Start lessen op donderdag 19 maart a.s. 

Beste leerlingen, 

De afgelopen twee dagen waren jullie thuis, op school werd er door ons hard gewerkt om zo snel 

mogelijk weer les te kunnen geven.  In dit bericht lees je hoe we tot en met 6 april de lessen op 

afstand gaan verzorgen en wat wij van jullie verwachten.  

Morgen, woensdag 18 maart  gaan we proefdraaien. We gaan wat we tot nu toe hebben bedacht in 

de praktijk uitproberen. Nog niet alle docenten doen mee. We beginnen vanaf 11 uur, je bent bij 

deze van harte uitgenodigd om mee te oefenen. Op donderdag 19 maart starten we schoolbreed.  

Vanaf donderdag 19 maart geldt het volgende: 

- Alle leerlingen zijn verplicht de lessen te volgen.  

- De lessen worden volgens het reguliere lesrooster gegeven.  

- Alle vaklessen gaan door.   

- Alle mentorlessen gaan door. 

- De keuzelessen vervallen. 

- Bij vragen kun je bij je mentor terecht. 

- Leerlingen checken dagelijks meerdere malen hun mail voor aanvullende informatie. 

- Ziekmeldingen niet meer telefonisch maar uitsluitend via de mail naar verzuim@nsg-

groenewoud.nl  

Gedragsverwachtingen voor leerlingen tijdens de lessen: 

- Ik heb mijn microfoon uitgeschakeld tenzij de docent toestemming geeft deze aan te zetten. 

- Ik werk vanuit mijn schoolaccount. Daarmee ben ik zichtbaar en werk ik in een beveiligde 

omgeving. 

- Ik kom op tijd en voorbereid in de (digitale) les. 

- Ik lever een actieve bijdrage aan de les. 

- Ik ga respectvol om met mijn klasgenoten en de docent. 

Antwoorden op veelgestelde vragen: 

- Gemiste toetsen worden vooralsnog niet ingehaald. Uitzondering vormen de mondelingen in de 

examenklassen. In overleg met hun leerlingen kunnen docenten mondelingen op afstand 

afnemen.  

- Alle buitenlesactiviteiten vervallen (zie ook de jaarkalender op de website). Geld dat door ouders 

al is betaald zal worden teruggestort. 

- De deelnemers aan de musical ontvangen z.s.m. bericht van het Artistieke Team. 

- Praktische opdrachten waarvoor fysiek moet worden samengewerkt komen te vervallen. 

- Examenleerlingen. Het kabinet heeft besloten dat tot nader order scholen geen schoolexamens 

mogen afnemen. Er zal door de minister zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder 

welke voorwaarden schoolexamens eventueel door kunnen gaan. 

- Leerlingen die spullen nodig hebben uit hun locker, kunnen deze komen ophalen tussen 9.00 uur 

en 15.00 uur. 

- Rapporten. Er worden geen rapporten op papier verstrekt. We geven ouders en leerlingen inzage 

in Magister.  

De technische instructie voor het volgen van online lessen: 

- Er wordt momenteel hard gewerkt aan een handleiding voor leerlingen. Deze volgt op korte 

termijn. 
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