Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de leerlingen van het VeenLanden College locatie Vinkeveen

Mijdrecht, 16 maart 2020
Betreft: de lessen op afstand; kenmerk 20200316-1162

Beste leerling,
Zoals je gisteren hebt vernomen, zal de school gesloten zijn t/m maandag 6 april a.s. Dit
betekent dat het onderwijs op een andere wijze vormgegeven zal worden.
Dinsdag krijgt elke leerling de gelegenheid om, indien nodig, zijn of haar kluisje leeg te
maken. Dit schema is onderaan deze brief toegevoegd. Als je ziek bent, vraag dan een
klasgenoot of familielid de benodigde spullen uit je kluis te halen.
Voor het onderwijs blijven wij als belangrijkste middel de portal en de
studiewijzers/planners gebruiken. We verwachten dat je elke dag werkt aan school. De
school probeert je zo goed mogelijk te begeleiden.
Soms is het wenselijk om instructie te ontvangen van een docent of vragen te kunnen
stellen. Het VeenLanden Collega gaat hiervoor Microsoft Teams inzetten. Instructie vind
je via: https://support.office.com/nl-nl/article/videotraining-voor-microsoft-teams4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7?wt.mc_id=otc_home.
Aan docenten wordt gevraagd via de functie Chat en/of Vergaderen van dit programma
bereikbaar te zijn volgens het rooster, tijdens de momenten dat je van hen les zou
hebben.
Wij zijn helaas niet de enige die digitaal gaan werken, zoals je je wellicht kunt
voorstellen. Wij hopen dat dit technisch goed zal werken. Vanaf woensdag verwachten
we op deze wijze aan de slag te kunnen.
Is het voor jou écht onmogelijk om Magister of Teams thuis te gebruiken? Geef dit dan
aan bij je coach/mentor en/of teamleider, dan zoeken we naar een oplossing.
We zijn nog in afwachting van de te volgen richtlijnen omtrent school- en centrale
examens. Betrokken leerlingen krijgen daarover later nadere informatie. Zodra we meer
weten brengen we jullie op de hoogte.
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Ik vertrouw erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
VeenLanden College

Drs. H. Ligthart,
rector

Rooster ophalen boeken uit kluisjes
Vinkeveen
Tijd
Klassen
09.00 - 09.30 v_GO1a
v_GO1b
09.45 - 10.15 v_GO2a
v_GO2b
10.00 - 10.30 v_GOha3a v_GOm3a

v_GO1c
v_GO2c
v_m4a
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