
 

 

Betreft Update 

Breda  27 maart 2020 

 

Beste leerling; Beste heer, mevrouw, 

 

Aan het einde van de tweede week van ons onderwijs op afstand nog een laatste 

update van onze berichtgeving. Net als gisteren is dit een bericht voor leerlingen en 

hun ouder(s)/verzorger(s). In deze brief richt ik mij tot de leerlingen. Ik nodig u als 

ouder/verzorger graag uit om mee te lezen, zodat u uw kind zo optimaal mogelijk 

kunt blijven ondersteunen. 

Voor alle leerlingen 

Ik zie in mijn Magister Agenda staan dat ik in Google classroom of Google Meet moet 

gaan werken, maar ik begrijp nog steeds niet zo goed hoe ik daarmee moet werken? 

We hebben een site opgesteld waarin je alle informatie vindt over de verschillende 

mogelijkheden die de Google leeromgeving biedt: 

https://sites.google.com/markenhage.org/onderwijs-op-afstand/homepage. Je moet 

uiteraard wel met je school Google-account inloggen. Mocht je daar problemen bij 

ondervinden, mail dit dan naar: googlehelpdesk@decampus.nl. Uiteraard kun je hier 

met al je “digitale vragen” terecht. Ik raad je aan om dit weekeinde eens goed naar 

deze site te kijken, zodat je maandag startklaar bent om in de Google leeromgeving 

aan de slag te kunnen. 

Ik heb wat meer moeite met lezen of ben gewend om op school Claroread te gebruiken. 

Hoe kan ik dit ook thuis inzetten? 

Er zijn verschillende manieren om ook thuis auditieve ondersteuning te krijgen bij het 

schoolwerk. Dat kan met Claroread, maar er zijn meerdere digitale 

voorleesprogramma’s. Ook binnen de Google leeromgeving zijn hiervoor meerdere 

hulpmiddelen. Wij hebben een overzicht gemaakt in het leerlingendeel van onze 

website. Kijk daar hoe je je auditieve ondersteuning ook thuis kunt regelen. Ga naar: 

https://sites.google.com/markenhage.org/onderwijs-op-afstand/homepage. 

Je moet uiteraard wel met je school Google-account inloggen. Mocht je daar problemen 

bij ondervinden, mail je vraag dan naar: googlehelpdesk@decampus.nl. 

 

Aan alle leerlingen van de Campus en  

hun ouder(s)/verzorger(s)  
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Gaan de scholen van de Campus vanaf 6 april weer open? 

De overheid heeft aangegeven dat er op dinsdag 31 maart duidelijkheid gegeven zal 

worden over de maatregelen die tot 6 april gelden. Op dinsdag weten we dus of onze 

scholen vanaf 6 april weer voor alle leerlingen open zullen gaan of dat we nog een 

langere periode van schoolsluiting gaan meemaken.  

Voor leerlingen in de examenklassen 

Wanneer moet ik eerder gemiste toetsen inhalen? 

Alle toetsen uit periode 3 die nog ingehaald moeten worden, zullen een plekje krijgen 

in het inhaalrooster. Het inhalen van al deze toetsen zal plaatsvinden begin mei. De 

definitieve planning hiervan ontvang je volgende week. Leerlingen van klas 10 van het 

Michaël college hebben vandaag het toetsrooster ontvangen. 

Wanneer moet ik praktische opdrachten inleveren?  

(niet voor leerlingen Michaël klas 10) 

Voor alle praktische opdrachten die je in periode 3 of eerder dit jaar had moeten 

maken is de deadline vrijdag 3 april. Mocht je nog openstaande inleveropdrachten 

hebben, zorg er dan voor dat je deze uiterlijk vrijdag 3 april inlevert. Houd je aan deze 

deadline!! Het niet (tijdig) inleveren van SE-werk kan ertoe leiden dat je schoolexamen 

niet compleet is en dat we je dus geen diploma kunnen overhandigen. Voor vragen 

over deze praktische opdrachten kun je bij je vakdocent terecht. 

Bovenstaande datum geldt voor alle vakken, behalve voor: 

 Eindpresentatie drama (Campus havo 5 en vwo 6). 

 Vocale en instrumentale (eind)presentatie muziek (Markenhage mavo 4; Campus 

havo 5 en vwo 6). 

De leerlingen die eindexamen doen in deze vakken hebben pas net doorgekregen 

welke vervangende opdracht zij moeten doen, nu de eindpresentaties in het theater 

niet doorgaan. Uiteraard krijgen deze leerlingen hier meer tijd voor. Van jullie wordt 

verwacht dat je je eindproduct uiterlijk maandag 4 mei bij je vakdocent inlevert. 

Uiteraard mag je dit ook al eerder doen. 

Tot zover de berichten van deze week. Ik wens je een goed weekeinde toe, zorg ervoor 

dat je je batterij weer goed oplaadt om maandag weer fris en fruitig klaar te zitten voor 

week 3 van ons onderwijs op afstand. 

 

Hartelijke groet, 

namens de Campus schoolleiding, 

Caroline Klein 

Rector 


