
 

  Aan alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen 

 

 

Helmond, 16 maart 2020 

 

Betreft: voortgang onderwijs op afstand 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Gisteren kwam de regering met nieuwe maatregelen; al onze lessen, toetsen, stages en overige activiteiten zijn 

tot en met 6 april van de baan. We blijven ontwikkelingen goed volgen en zullen u voortdurend informeren via de 

mail en via onze website.  

 

Maatschappelijke functie 

De belangrijkste maatregel van gisteren: leerlingen komen niet naar school. Welkom zijn kinderen van 

ouder(s)/verzorger(s) in cruciale sectoren, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of bij hulpdiensten. Vandaag ging 

het om een te verwaarlozen aantal leerlingen. Mogelijk verandert dit; onze deuren blijven open. We vinden het 

prettig als u vooraf kenbaar maakt dat uw zoon/dochter naar school komt. Bel 0492-792079 of stuur een e-mail 

naar info@drknippenbergcollege.nl. 

 

Ophalen materialen 

Woensdag 18 maart vragen wij alle leerlingen voor een kort moment naar school om materialen (boeken, 

gymkleding etc.) op te halen. Wij verwachten dat iedereen zijn/haar kluisje komt leegmaken volgens bijgevoegd 

rooster. Ook is er vanuit enkele secties lesmateriaal wat aan de leerlingen uitgereikt zal worden. Met dit materiaal 

kan thuis verder gewerkt worden. Het kan zijn dat examenkandidaten werk op de schoolcomputer hebben 

bewaard en dit nodig hebben om thuis verder te kunnen werken. Het verzoek aan hen om een usb-stick mee te 

nemen en op school hun documenten over te zetten op de usb-stick. Het verzoek aan alle leerlingen zich aan 

bijgevoegd tijdschema te houden, alleen op deze manier houden we grip op de situatie en doen we recht aan de 

Corona maatregelen. 

 

Examenkandidaten 

Op dit moment komen alle activiteiten van de examenkandidaten stil te liggen. Dat betekent dat nog niet 

afgenomen mondelingen en toetsen tot nader bericht niet afgenomen zullen worden (op dit moment ook niet 

digitaal). We zullen de komende weken afwachten welke besluiten er hierover vanuit de overheid genomen 

worden. Wat dit voor de planning van het eindexamen zal betekenen, is op dit moment niet te overzien. Uiteraard 

houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen hierin.  

Hierbij de oproep aan onze examenkandidaten om het voorbereiden voor de toetsen door te laten gaan. 

Reserveer de komende tijd ruimte om de leer- en oefenstof bij te houden. We kunnen nu niet overzien wanneer 

we weer toetsen in kunnen plannen, maar als dit vanaf 6 april weer mag, dan zullen we ook direct vanaf die 

datum toetsen in gaan plannen.  
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Digitaal werken 

Deze dagen zijn wij op school bezig het werken in een digitale omgeving goed vorm te geven. Houd hiervoor de 

mail van Magister en de schoolmail in de gaten. In de bijlage leest u hoe leerlingen via Office 365 toegang 

hebben tot e-mail en andere manieren van leren en samenwerken. Mocht u zoon, dochter geen gebruik kunnen 

maken van een device of van een wifi-netwerk, dan vraag ik dat aan ons kenbaar te maken. Ook hiervoor geldt 

bel 0492-792079 of stuur een e-mail naar info@drknippenbergcollege.nl.  

 

Oproep 

Een vriendelijke verzoek aan u thuis, om samen met uw zoon, dochter de voortgang van schoolwerk mee te 

monitoren en een positieve (zelfstandige) studiehouding te bevorderen om de afstand tussen school en privé-

situatie niet te groot te laten worden.  

 

Vragen? 

Wij kunnen ons goed voorstellen dat u vragen heeft. U kunt ons bereiken via de normale contactgegevens; ze 

staan op onze website. Op onze pagina over het Corona-virus publiceren we voortdurend ontwikkelingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

J. Frantzen 

directeur 
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