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Beste ouders/verzorgers, 
 
Onderwijs op afstand 
Vandaag zijn we voor het eerst van start gegaan met het digitaal lesgeven volgens het lesrooster. De 
ervaringen zijn divers, zoals verwacht. Het is een bijzondere stap voor zowel leerlingen en hun ouders, als 
docenten, om ineens op een volledig andere wijze met onderwijs bezig te zijn. 
Laten we elkaar van beide kanten even de tijd gunnen om te ontdekken wat hierin wel of niet werkt. Als u 
feedback wilt geven aan de mentor hierover, dan kunnen wij dit benutten om verbeteringen aan te 
brengen in de werkwijze. 
 
Wij van onze kant hebben u als ouder hard nodig om vanaf afstand de leerdiscipline weer op gang te 
krijgen. Hierbij het verzoek om uw kind te ondersteunen en, waar nodig, aan te sporen of te controleren, 
bij het deelnemen aan de lessen conform het lesrooster en het maken van het opgegeven huiswerk.  
We leggen een deel van onze verantwoordelijkheid bij u neer, omdat er op dit moment geen andere 
mogelijkheid is. Wanneer docenten bij leerlingen onvoldoende medewerking ervaren, zullen zij dit bij u als 
ouder/verzorger melden. Wij hopen dat u ons ondersteunt in onze inspanningen om voor alle leerlingen 
effectieve leermomenten te creëren. Misschien is het in het begin nodig om even naast uw zoon/dochter te 
zitten om zo, samen met de docent, een rustig verloop van de digitale les te krijgen. 
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking. 
 
 
OLC beperkt open voor eindexamenleerlingen 
Volgende week maandag, 23 maart 2020, starten de S-toetsen voor de eindexamenklassen Havo 5 en  
Vwo 6. Voor deze leerlingen is gedurende de toetsweek, van 23 maart tot en met 31 maart 2020, tussen 
toetsen door de gelegenheid om in het OLC onder toezicht te studeren. Daarbij hanteren we wederom de 
richtlijnen om voldoende afstand van elkaar te bewaren. 
Voor alle overige leerlingen blijft de school en dus ook het OLC gesloten, conform de landelijke richtlijnen.  
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