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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen  

van het VeenLanden College. 

 

 

 

Mijdrecht, 14 september 2020  

 

 

Betreft: volgen online lessen bij thuisblijven; kenmerk 20200914-1295  

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Sinds vorige week loopt het aantal ziekmeldingen van leerlingen op het VeenLanden 

College op, vandaag ontvingen we ruim 150 ziekmeldingen van leerlingen. Vandaar dat 

er aanpassingen nodig zijn om de lessen zoveel mogelijk door te laten gaan. 

Leerlingen die thuis moeten blijven 

Wanneer een leerling met klachten thuis moet blijven, maar wel in staat is de lessen te 

volgen, kan dit via Teams. De docent zal een teamvergadering starten op het moment 

dat er ziekmeldingen zijn in de betreffende klas. De leerling gaat naar het team van de 

betreffende les en klikt op deelnemen van de online vergadering.  

Ouders vragen we om leerlingen die niet naar school kunnen komen, maar toch de les 

online kunnen volgen, iedere dag ziek te melden via de app van Magister of iedere dag te 

bellen naar de conciërges.   

 

Docenten die thuis moeten blijven 

Wanneer een docent thuis moet blijven zal hij/zij de lessen online geven via Teams en 

geeft dit aan bij het huiswerk in Magister. De leerlingen gaan naar het lokaal, zoals 

aangegeven in het rooster. Ze gebruiken hun eigen laptop en de leerlingen van de 4e klas 

en hoger zoveel mogelijk de laptops van het VeenLanden College. Alle leerlingen moeten 

iedere dag oortjes bij zich hebben, voor het geval ze een online les krijgen. Bij deze 

lessen zal zoveel mogelijk een toezichthouder ingeroosterd worden. Mocht dit niet 

mogelijk zijn dan gaat de les door zonder toezichthouder.  

 

We beseffen dat dit een bijzondere situatie is en dat vraagt om een bijzondere aanpak. 

Hierbij doen we een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen en doen 

er zo veel mogelijk aan om het onderwijs voor de leerlingen door te laten gaan.  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Dhr. H.J.M. Ligthart, 

rector 
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