Informatiebulletin nr. 1
leerlingen en ouders over
coronamaatregelen
dinsdag 17 maart 2020
Beste leerling, beste ouders,
Sinds het bericht van de sluiting van alle scholen in Nederland gebeurt er veel in een ieders
hoofd. We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt of je je ergens zorgen over maakt.
Er komen op ons allemaal veel dingen af in deze tijd. We weten niet precies hoe de situatie
er morgen, volgende week of volgende maand uitziet. We proberen jullie zo tijdig mogelijk te
informeren over zaken waarover wij helderheid kunnen geven. Daarom zullen we jullie de
komende dagen regelmatig een informatiebulletin sturen. We vragen jullie om elke dag je
mailbox te checken.
Eén ding staat zeker vast: we gaan met volle inzet onderwijs op afstand ontdekken en
aanbieden met ingang van maandag 23 maart. In elk geval tot en met 6 april. We houden
echter rekening met een langere periode.
Er is in de afgelopen dagen enorm hard gewerkt door de docenten en andere collega’s om
dit alles voor jullie op te zetten. Docenten volgen cursussen van bijvoorbeeld Google Chats
en Google Hangout, zodat ze dit in de aankomende weken kunnen gaan gebruiken. Verder
in dit informatiebulletin lees je er meer over. We vertellen je hoe je straks je lessen kan
volgen, hoe je bij het materiaal kan komen en hoe je hulp kan krijgen van je docent.
Deze grote verandering vraagt veel van ons allemaal: creativiteit, doorzettingsvermogen en
vertrouwen in elkaar. Heb er vertrouwen in dat iedereen weer bij de lessen kan aansluiten,
zodra de school open gaat en de gewone lessen worden hervat.
De mentoren zoeken daarom deze week en/of begin volgende week contact met je via
email. Mocht je zelf al eerder vragen hebben, neem contact op met je mentor en stel je
vraag.
de vaklessen gaan door
Nu de school gesloten is, krijgen jullie onderwijs op afstand. Alle docenten zijn op dit
moment druk bezig om de lessen zo aan te passen dat jullie ze thuis kunnen volgen. Zoals
jullie zullen begrijpen, is dit heel wat werk. Vanaf uiterlijk maandag 23 maart gaan alle
vaklessen (online) door. Hiervoor gaan we gebruik maken van Google Classroom. Later
deze week krijg je hiervoor een instructiefilmpje toegestuurd.
Tot maandag 23 maart kun je alvast zelfstandig aan verschillende vakken doorwerken met
behulp van huiswerk,studiewijzers, et cetera. Vanaf maandag 23 maart gaan we werken met
een speciale werkwijzer per vak die in de Google Classroom gekoppeld is.
Check nog deze week of je overal bij kunt: Magister, Google Classroom, schoolmail. Lukt
iets niet? Maak dan een afspraak met je teamleider, dan gaan we ervoor zorgen dat je wordt
geholpen om alles in orde te krijgen. Je kan daarvoor langskomen op school: morgen en
donderdag. Laat het je teamleider weten!
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Concreet betekent het onderwijs op afstand vanaf maandag 23 maart:
● je krijgt uitleg, opdrachten en huiswerk voor alle vakken;
● tijdens het lesmoment is de docent van het betreffende vak beschikbaar voor het
beantwoorden van je vragen en het geven van uitleg. Hoe je de docent kunt bereiken
staat in de speciale werkwijzer;
● alle flexuren en vak-swt's komen te vervallen;
● het huiswerk wordt opgegeven via Magister;
● voor elk vak vind je een speciale werkwijzer in Google Classroom. Je kunt hier
alvast een kijkje nemen. Later deze week krijgen jullie een instructiefilmpje over de
werking van Google Classroom.
Deze werkwijzer wordt het leidende middel om de lessen te volgen in ieder geval tot
en met 6 april, maar we blijven ook gebruik maken van Magister Agenda. Het
huiswerk dat in Magister Agenda komt te staan, staat ook in de werkwijzer. De
werkwijzer is echter uitgebreider. Doordat we werken met Magister Agenda en de
werkwijzer is het voor jou overzichtelijk hoe je de lesstof over de weken/lessen kunt
verdelen;
● je leest in elke werkwijzer hoe en wanneer je contact kunt opnemen met je
vakdocent.
De docenten doen hun uiterste best om deze werkwijzers goed in te richten, maar het zal
zeker zo zijn dat deze soms wordt bijgesteld en aangevuld door de docent afhankelijk van
de ontwikkelingen. In ieder geval staat iedere vrijdag voor de volgende week de werkwijzer
ingevuld. Let daar dus goed op en kijk steeds goed naar deze werkwijzer.
examens
We begrijpen dat het in het bijzonder voor al onze eindexamenleerlingen een spannende en
onzekere tijd is. Daarom stellen we alles in het werk om jullie zo goed mogelijk voor te
bereiden op het centraal schriftelijk eindexamen in mei.
Er staan op dit moment voor de meeste van de examenleerlingen nog vak(ken) en/of
toetsen uit het pta open. Dat is ook logisch gezien de tijd van het jaar. Hoe we ervoor gaan
zorgen dat het afgerond wordt, kunnen we nu nog niet aangeven, omdat er door de overheid
voorlopig geen (mondelinge) schoolexamens mogen worden afgenomen, ingehaald of
herkanst. We zijn in afwachting van berichtgeving van de overheid over de examens. Zodra
er meer duidelijkheid is vanuit de overheid, informeren we jullie.
Net als bij de andere leerlingen zullen ook jullie mentoren deze week en/of begin volgende
week contact met jullie opnemen om te vragen hoe het met je gaat, of je vragen hebt, met
zorgen zit, of je bij de Google Classroom kunt enzovoort. En natuurlijk mag je ook altijd op
eigen initiatief contact opnemen met je mentor.
leenlaptops voor klas 5 en 6
Om de lessen te kunnen volgen kunnen leerlingen uit klas 5 en 6 die geen beschikking
hebben over een computer of laptop mogelijk aanspraak maken op een leenlaptop, waarbij
er voorrang wordt gegeven aan de examenkandidaten. Indien je gebruik wilt maken van een
leenlaptop moet je dat melden via helpdesk@veurslyceum.nl. Geef dit uiterlijk donderdag 19
maart om 15.00 uur aan via bovenstaand mailadres.
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school gesloten
Om de lessen op afstand te kunnen volgen is het belangrijk dat je alle schoolboeken en
eventueel ander lesmateriaal thuis hebt. Zorg dus dat je niets meer op school hebt liggen.
Uitsluitend op afspraak met één van de teamleiders kun je nog spullen komen halen uit je
kluisje.
Alleen cruciale afspraken als aanmelding bij vervolgonderwijs (mbo, afstroom naar een lager
vmbo-niveau) waarvoor overleg absoluut noodzakelijk is gaan zo mogelijk wél door op
school.
ziekmeldingen
Als je ziek bent in de periode dat de school gesloten is, vragen we jullie om je door één van
je ouders op de gewone manier te laten afmelden via het e-mailadres
absenten@veurslyceum.nl. Telefonisch is de school niet meer bereikbaar.
rapporten en tafeltjesavond
Jullie krijgen geen rapport op papier over periode 2. De cijfers zoals ze op vrijdagochtend 20
maart in Magister staan, zijn de eindcijfers voor periode 2.
De tafeltjesavond op 1 april gaat niet door.
activiteiten
Voor de zekerheid melden we nog een keer dat alle activiteiten voor de rest van het
schooljaar (dus ook na 6 april!) komen te vervallen.
mentoruur
Je mentor neemt deze week en/of begin volgende week contact met je op om te vragen hoe
het met je gaat, of je vragen hebt, met zorgen zit, of je bij de Google Classroom kunt
enzovoort. En natuurlijk mag je ook altijd op eigen initiatief contact opnemen met je mentor.
We hopen je voor nu de nodige informatie te hebben gegeven. Deze week ontvangen jullie
in elk geval nog een Informatiebulletin. Houd ook deze week een beetje het schoolritme aan;
besteed tijd aan je schoolwerk, bekijk Google Classroom en vraag hulp als je die nodig hebt.
We gaan er samen voor zorgen dat jullie dit schooljaar ondanks de bijzondere situatie goed
kunnen afsluiten. Daar werken wij en jullie allemaal hard voor.
Hartelijke groeten,
mede namens alle docenten en ander personeel van het Veurs Lyceum
Charlotte van Thiel-Tuininga
rector Veurs Lyceum
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