Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo

Aan de leerlingen van locatie Mijdrecht

Mijdrecht, 17 maart 2020
Betreft: Lessen op afstand gedurende de “coronaweken”; kenmerk 20200317-1165
Beste leerling,
Nadat zondagmiddag door het kabinet is besloten dat alle scholen van 16 maart tot en
met 6 april 2020 gesloten zijn, hebben de docenten en het ondersteunend personeel van
het VeenLanden College hard gewerkt aan het maken van een plan van aanpak om
ervoor te zorgen dat de continuïteit van het onderwijs zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.
WAT KUN JE VAN ONS VERWACHTEN T.A.V. HET ONDERWIJS?
Wij gaan het onderwijs de komende drie weken als volgt vormgeven:
•
De docenten stellen voor hun vak weektaken per leerjaar op voor de periode tot en
met 6 april waarbij de focus ligt op de basisdoelen en -vaardigheden. Deze weektaken
worden met de leerlingen gedeeld in de studiewijzers van Magister. Bij de onderbouw
vragen we aan de docenten om het huiswerk in Magister te plaatsen, gekoppeld aan de
lesuren.
•
Het rooster in Zermelo geldt als leidraad voor leerlingen voor het maken van het
bijbehorende huiswerk en contact met docenten. Hierdoor houden de secties én de
leerlingen structuur. Er vinden dus géén daadwerkelijke lessen plaats. Interactie tussen
leerlingen en docenten vindt plaats via Microsoft Office Teams, volgens het rooster. In de
bijlage tref je een duidelijke instructie aan over het gebruik van Teams. Je kunt dus in
Teams vragen stellen aan jouw docent. Veel docenten bereiden ook instructiemomenten
voor.
Wij raden elke leerling aan om het rooster van school te blijven volgen. Het is belangrijk
om structuur te houden en aan de slag te blijven.
•
In de studiewijzers/gekoppeld aan de lessen in Magister staat duidelijk hoe,
wanneer en waar opdrachten moeten worden ingeleverd. Hierbij wordt het
inlevermoment gekoppeld aan een lesmoment in de week conform het huidige
lesrooster; dat geeft spreiding en structuur voor leerling en docent.
•
Waar mogelijk zullen de praktijkvakken opdrachten aanbieden.
•
De SE-week van de bovenbouw gaat tot nader order niet door.
•
De verantwoordelijkheid voor de voortgang van de lesstof ligt in de eerste plaats
bij de leerling zelf. We vragen ouder(s)/verzorger(s) ook om de voortgang in de gaten te
houden.

Locatie Mijdrecht Diamant 9, 3641 XR Mijdrecht
telefoon: 0297 - 28 34 59, e-mail: info@hetvlc.nl
Locatie Vinkeveen Bonkestekersweg 1, 3645 KZ Vinkeveen
telefoon: 0297 - 26 15 14, e-mail: info@hetvlc.nl

Afstandsonderwijs vraagt om de beschikbaarheid van een device (laptop, chromebook,
tablet). Heb je ICT-ondersteuning nodig? Stuur dan een mail naar
servicedesk@cedergroep.nl
SPECIFIEK VOOR EXAMENLEERLINGEN
Omdat de situatie nog volop in ontwikkeling is, is door het kabinet besloten dat we tot
nader order scholen geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal zo snel mogelijk
worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens eventueel wel
door kunnen gaan. Wij volgen hierbij de richtlijnen van de overheid die hopelijk snel
volgen. Voor onze eindexamenleerlingen geldt voorlopig hetzelfde plan van aanpak als
voor onze andere leerlingen, zoals hierboven beschreven. De examenklassen kunnen ook
eindexamensite.nl (VO Content) of mijneindexamen.nl (examenblad) gebruiken om te
oefenen.
Logischerwijs kunnen ook de mondelingen vooralsnog niet plaatsvinden.
BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Alle buitenschoolse activiteiten van dit schooljaar worden eveneens afgelast.
Bijvoorbeeld, de Anglia-reizen gaan niet door.
We begrijpen dat de situatie rondom het coronavirus veel onzekerheid geeft en dat we de
nodige flexibiliteit en creativiteit van u en van onze leerlingen vragen. Wij vertrouwen
erop dat we elkaar in deze periode ondersteunen en er met elkaar het beste van gaan
maken.
Wij vertrouwen erop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Namens alle teamleiders,
met vriendelijke groet,
VeenLanden College
Suzan Ungerer
Emil Hoogstad
Ton van den Berg
Patrick Dool
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