
 

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

 
 
Helmond, 18 maart 2020 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Gisteren stuurden we u bericht over ophalen materialen, legen van kluisjes, in deze berichtgeving komt hierop 
een aanpassing. Daarbij meer informatie over onderwijs op afstand. 
 
Ophalen materialen 
In tegenstelling tot het gisteren gecommuniceerde schema over ophalen materialen, zenden wij nu een nieuw 
schema toe hiervoor. We kiezen ervoor om de leerlingen meer gespreid op school te vragen, ons plan was te 
ambitieus. Kijkt u mee naar de nieuwe planning. Houd daarbij in de gaten dat leerlingen met klachten niet naar 
school zullen komen, zij kunnen als zij beter zijn op afspraak naar school komen om materialen te komen halen. 
Leerlingen hebben een eigen mail ontvangen met aanwijzingen voor wie er materialen op school af te halen zijn.  
 
Digitaal werken 
De komende dagen richten we onze digitale systemen in en zetten we materialen klaar. We zien enerzijds dat er 
teruggegrepen wordt op het kopieerapparaat om te zorgen dat er voldoende materialen zijn waar thuis mee 
gewerkt kan worden. Anderzijds zien we collega’s filmscripts maken om uitleg van lesstof ludiek te filmen. Dit zijn 
slechts twee voorbeelden van manieren hoe we ons verder aan het voorbereiden zijn. 
Wat hebben we met onze docententeam afgesproken: 

 Magister is het communicatiemiddel. Het nieuwe rooster staat al klaar, Magistermail kan gebruikt worden 
om met elkaar te mailen. 

 Elke docent noteert in Magister, bij elke les, aan welke lesstof de leerlingen werken. Dit wordt vermeld 
bij ‘het huiswerk.’  

 Elke docent biedt een keer in de week een online lessituatie aan en dit ook aankondigen bij die les. Dit 
kan een les zijn met de klas, maar het kan ook een les zijn met het hele leerjaar. Wij verwachten dat 
elke leerling aan deze les deelneemt. 

 Elke mentor zal tijdens de mentorles een online lessituatie mogelijk maken en daar inventariseren waar 
de leerlingen tegenaan lopen en informeren hoe het met ze gaat. 

 Wij zijn vooral bezig met ons inwerken in Microsoft Teams. Enkele docenten werken al met andere 
online platforms of applicaties en zullen daarmee ook verder werken. 

 De komende dagen, woensdag, donderdag en vrijdag zullen gebruikt worden om te oefenen en in te 
richten, vanaf maandag 23 maart zullen we volgens Magisterplanning gaan werken zoals hierboven 
beschreven staat.  

 Docenten zijn bereikbaar via Magistermail. 
 
 
 



 

Laatste nieuws schoolexamens 
Zojuist bereikte ons vanuit het ministerie bericht over schoolexamens. Wij mogen alsnog schoolexamens gaan 
afnemen. Dit betekent concreet dat we maandag 23 maart de uitgestelde schoolexamens van maandag 16 maart 
inplannen (let op, dit zijn alleen de toetsen voor leerjaar 4 mavo, leerjaar 5 havo en leerjaar 6 vwo). Daarnaast 
gaan wij verder met ons eerder ingeplande eerste inhaalmoment schoolexamens (eindexamenkandidaten): 
 

Toets niet gemaakt op:  Wordt ingehaald op: 
Maandag 9 maart   Donderdag 26 maart 
Dinsdag 10 maart  Vrijdag 27 maart 
 
Wij buigen ons vanaf nu over de vraag wat te doen met de mondelingen die door afwezigheid docent of kandidaat 
nog niet zijn gehouden en buigen wij ons ook over afname van het schoolexamen t&t voor mavo leerjaar 4. 
Morgen zullen wij mail zenden aan examenkandidaten en hun ouders met specifieke aanwijzingen. 
 
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 
 

https://drknippenbergcollege.nl/contact/
http://www.drknippenbergcollege.nl/coronavirus

