
 

 

Betreft Corana-berichtgeving 16 maart 

Breda  16 maart 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers; Beste leerlingen, 

 

Inmiddels wordt er op de scholen hard gewerkt aan een plan om onderwijs op afstand 

te realiseren nu de scholen vanaf vandaag gesloten zijn. In dit schrijven brengen wij u 

op de hoogte van de voortgang. Wij zullen u de komende dagen dagelijks op de 

hoogte brengen van de ontwikkelingen.  

 

We hebben twee prioriteiten: 

1. Verzorgen van onderwijs op afstand: 

We hebben de volgende uitgangspunten voor deze week geformuleerd:  

 Vanaf woensdag 18 maart gaan we onderwijs op afstand verzorgen; de 

docenten zijn druk bezig om dit goed voor te bereiden. 

 Leerlingen werken aan schoolwerk vanuit huis op het tijdstip van het 

ingeroosterde lesuur. 

 De docenten zullen ervoor zorgen dat leerlingen zelfstandig aan hun 

schoolwerk kunnen werken vanuit huis.  

 Docenten zijn op het ingeroosterde lesuur (digitaal) beschikbaar voor 

vragen via Magister berichten (voor Orion onderbouw: via Google mail). 

 

2. Opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen: 

 Zoals u weet kunt u gebruik maken van de opvangmogelijkheid voor uw 

zoon/dochter. U dient daarvoor een mail te sturen naar info@decampus.nl 

voor 8.30 uur. Daarin geeft u aan op welke tijden (tussen 8.30 en 16.00 uur) 

die dag opvang gewenst is. De school zorgt voor toezicht, uw zoon/dochter 

werkt op school aan schoolwerk.   

 

Concreet betekent dit het volgende: 

 Het huidige rooster blijft in de Magister Agenda van de leerlingen staan 

en is de leidende structuur voor het zelfstandig werken thuis.  

 Tijdens een lesmoment kunnen leerlingen vragen over de lesstof stellen 

aan de betreffende docent. Deze vragen kunnen via Magister berichten 

worden gesteld (voor Orion: Google mail)  
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 Studiewijzers met extra lesinhoudelijke informatie staan in Magister ELO  

(voor Orion : google classroom)  

 Hierin vind je onder andere: PowerPointpresentaties, filmpjes, uitleg, 

instructies en nakijkbladen.  

 De klassen die gewend zijn te werken met weektaken/huiswerk in de 

Magister Agenda blijven werken met de Magister Agenda. Alle materialen 

die een leerling nodig heeft om de genoemde les goed te kunnen doen 

worden gekoppeld aan de Magister agenda (onder het kopje 

huiswerk/toetsen).  

 

 

Veel gestelde vragen: 

 

Gaan de PTA-toetsen door?  

Nee, deze gaan niet door en daarmee dus ook de aanstaande toetsweek niet. Ook 

mondelinge examens gaan niet door. We zijn in afwachting van de richtlijnen van het 

kabinet inzake de bepalingen rondom schoolexamens. Nadere berichtgeving volgt 

hierover.  

Mijn boeken liggen in het kluisje op school, wat nu? 

Je kunt je boeken deze week gewoon komen ophalen op school tijdens schooltijden.   

Ik heb geen mogelijkheid om met een laptop of chromebook te werken vanuit huis. 

Er bestaat altijd de mogelijkheid om op school met een device van school te werken. 

Meld uw zoon/dochter hiervoor uiterlijk op de dag zelf om 8.30 uur aan bij 

info@decampus.nl  (zie ook onder 2).   

Bij wie kan ik voor wat terecht?  
De vakdocent is er om vragen over de lesstof te beantwoorden   

De mentor/leergroepbegeleider houdt zicht op de algehele voortgang en is in ieder 

geval beschikbaar voor contact tijdens het ingeroosterde mentoruur of leerplantijd. 

Wanneer de studievoortgang stagneert communiceert de mentor actief met ouders en 

omgekeerd.  

Om het onderwijs op afstand een succes te maken, hebben we ook de hulp van de 

ouder(s)/verzorger(s) nodig. Wij kunnen op afstand minder goed bijhouden of 

leerlingen ook echt aan hun schoolwerk bezig zijn en de lessen volgen. Wij verzoeken 

u daarom dan ook om uw zoon/dochter de komende weken actief thuis te begeleiden 

en duidelijke afspraken over schoolwerk te maken. 

Wij hopen u hiermee, voor dit moment, voldoende te hebben geïnformeerd. 

Namens de schoolleiding van de Campus, 

Caroline Klein 

Rector  
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