Breda, 18 maart 2020

Beste leerlingen,
Vandaag was de eerste dag van ons onderwijs op afstand. Complimenten voor jullie. We
hebben gemerkt dat jullie massaal inloggen en aan de slag gaan. In deze update praten we
jullie weer bij over de laatste ontwikkelingen.
Voor alle leerlingen
Is de mediatheek open?
Deze week zal de mediatheek dicht blijven. Vanaf maandag 23 maart zal de mediatheek
elke dag van 9.00 uur tot 11.00 uur open zijn. Wanneer je klachten hebt (hoesten,
verkouden, koorts) dan verzoeken we je om een klasgenoot te vragen om namens jou naar
de mediatheek te komen.
Mag ik mijn schoolwerk ook op een vaste computer doen?
Uiteraard mag dat. Gisteren is er aangegeven dat leerlingen op een mobile device (laptop,
chromebook of I-pad) hun schoolwerk moeten doen. In dit rijtje is toen vergeten mee te
nemen dat dit uiteraard ook op een gewone PC of vaste computer kan.
Ik heb geen computer of ander (mobile) device thuis. Wat moet ik doen?
Laat je ouders deze week een mail sturen naar info@decampus.nl. Wij inventariseren
hoeveel leerlingen geen computer of ander (mobile) device thuis hebben en gaan zo snel
mogelijk op zoek naar een oplossing.
Kan ik ook op een andere manier communiceren met mijn docenten (nu Magister soms
vastloopt)?
Naast Magister (Agenda en ELO studiewijzer) willen we gaan werken met Google for
education om de communicatiemogelijkheden tussen jullie en de docenten te verbeteren.
Hiervoor hebben alle leerlingen een (school) Google account nodig. Tegelijk met deze brief,
krijg je vandaag ook een brief, waarin een handleiding staat hoe je zo’n account moet
maken. Mocht je vastlopen of vragen hebben, stuur dan een mail naar:
googlehelpdesk@decampus.nl
Let op : Alleen voor leerlingen van Markenhage en Michaël.
Orion leerlingen hebben al een google schoolaccount.
Ben ik verplicht om conform het lesrooster -aan schooltaken te werken?
Ja, je bent leerplichtig en moet dus naar school. We hebben school voor de komende weken
op afstand ingericht en houden daarbij het lesrooster aan. Dit geeft je structuur en
houvast. We verwachten dan ook van je dat je volgens dit lesrooster aan je schooltaken
werkt. Het kan best zijn dat je even geen verbinding kunt krijgen met magister. Het is
daarom goed om eerder op de dag te kijken wat je moet doen, zodat je wel aan de slag
kunt. Wees hierin wel wat flexibel. Proberen wij ook te doen.

Voor leerlingen in klas 9 + 11 , mavo 3, havo 4, vwo 4 en vwo 5
Moet ik nu PTA toetsen maken?
Nee, op korte termijn zijn er geen PTA-toetsen voor jullie. Het is wel belangrijk om aan de
stof te blijven werken en de lesprogramma’s, die jullie docenten in Magister Agenda en
Studiewijzer zetten, goed te volgen. Als de school weer normaal draait, zullen we snel laten
weten hoe we met de gemiste PTA- toetsen om zullen gaan. Op korte termijn zal er geen
toetsweek zijn (voor leerlingen in de Campus bovenbouw).
Voor leerlingen in klas 10
Kan ik mijn schoolexamen afronden en gaat het examen door?
De minister van onderwijs heeft gisteren gezegd dat de schoolexamens (PTA -toetsen) op
school kunnen worden gemaakt, zodat alle examenleerlingen op 7 mei aan hun centraal
examen kunnen beginnen. We zijn druk bezig om een goede planning te maken om te
zorgen dat iedereen op tijd zijn schoolexamen (PTA) kan afronden. Morgen kunnen we
hierover al meer duidelijkheid geven.
Voor leerlingen in klas 12, mavo 4, havo 5 en vwo 6
Wat gebeurt er met het schoolexamen op de Campus?
De minister van onderwijs heeft gisteren aangegeven dat de schoolexamens voor de
leerlingen in de examenklassen weer kunnen worden opgepakt, zodat alle
examenleerlingen op 7 mei aan hun centraal examen kunnen beginnen. Wat dit betekent
voor de toetsen die de komende tijd gemaakt moeten worden, voor mondelingen, voor
praktische onderdelen, voor inhalen en herkansen, brengen we vandaag in kaart. Morgen
zullen we meer duidelijkheid geven over de inrichting van het schoolexamen voor de
komende weken.
Gaat de toetsweek door?
Voor de leerlingen in de examenklassen (Campus bovenbouw) zal de toetsweek doorgaan,
maar deze wordt wel met een week verplaatst en begint dus op maandag 30 maart.
Verdere informatie hierover volgt morgen.
Tot zover de berichtgeving voor vandaag. Succes met je schoolwerk en tot morgen.
Hartelijke groet,
Caroline Klein,
Rector

