Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van
de leerlingen van de Campus

Betreft Update week 4 onderwijs op afstand
Breda 8 april 2020
Beste heer, mevrouw,
Vandaag ook een apart bericht aan u, naast de brief die naar de leerlingen is gegaan.
We willen graag specifiek de aandacht vragen voor een aantal zaken.
Ziekmelden, aan- / afwezigheidsregistratie in Magister
Met ingang van morgen, donderdag 9 april, gaan wij de aan- en afwezigheidsregistratie
weer bijhouden in Magister. Op deze manier hopen wij meer grip te krijgen op hoe
actief onze leerlingen aan de slag zijn met het onderwijs op afstand. Al onze leerlingen
zijn immers leerplichtig, ook in deze bijzondere tijden. Leerplicht verwacht daarom
ook van ons dat wij dit bij gaan houden.
Concreet betekent dit voor u dat we u vragen om uw zoon of dochter vanaf morgen
weer ziek te melden op de eigen school, als uw zoon of dochter door ziekte echt niet
in staat is om het schoolwerk te doen. Wilt u dit via de reguliere weg doen, door voor
elke ziektedag dit telefonisch door te geven aan de eigen school. Als uw kind thuis
moet blijven in verband met de rivm-richtlijnen (verkoudheid of koorts) en hij/zij nog
wel het schoolwerk kan doen, dan hoeft u dit niet te melden.
In Magister gaan we vanaf morgen registreren wanneer een leerling verzuimt.
Wanneer wordt uw zoon/dochter afwezig gemeld?
 Als hij/zij opdrachten niet inlevert op het aangewezen moment.
 Als hij/zij niet online deelneemt aan een interactief moment (Google Meets) waarbij
aanwezigheid verplicht is (door docent aangegeven in Magister Agenda).
 Als hij/zij zich niet meldt, terwijl de docent dit via de Magister Agenda aangegeven
had.
Bij regelmatig verzuim wordt eerst contact met u opgenomen; mocht dit daarna niet
tot verbetering leiden, dan zullen wij dit melden bij de leerplichtambtenaar.
Geen Wifi thuis
Als u thuis niet over Wifi beschikt, laat het ons weten. Vodafone en Ziggo hebben een
oplossing zolang de scholen in verband met coronamaatregelen op last van de
overheid gesloten zijn.

Vodafone/Ziggo kan leerlingen helpen met een gratis toegangsmogelijkheid via
Wifispots voor school. Bij misbruik van het Wifispot-netwerk behoudt Vodafone/Ziggo
zich het recht voor om de inlogcodes ongedaan te maken.
Wifispots, hoe werkt dit dan?
Met de inlogcodes kan de leerling zich aanmelden op het Wifispot netwerk van Ziggo.
Naast het Wifi netwerk thuis heeft elk Ziggo modem een Wifispot netwerk waarmee
andere Ziggo-klanten ook internettoegang kunnen krijgen. Als er sprake is van een
goede Wifi-dekking van omwonenden Ziggo-klanten, kan er thuis (met de beschikbaar
gestelde Wifi-code) worden ingelogd op het Ziggo-Wifispotnetwerk. Mocht u hier
gebruik willen maken stuur dan een email naar: info@decampus.nl
Mocht uw zoon of dochter geen eigen device (laptop, IPad, Chromebook of PC) thuis
hebben om het schoolwerk op te maken, wilt u dan ook een mail sturen naar
info@decampus.nl. Wij lenen dan een Chromebook aan uw zoon/dochter uit.
Examenleerlingen met verkoudheidsklachten
Deze week zijn de examenleerlingen weer op school voor hun laatste Schoolexamens /
PTA-toetsen. We zien dat vrijwel alle leerlingen zich goed houden aan de gemaakte
afspraken. Wel merken we dat er af en toe een leerling behoorlijk zit te hoesten,
snotteren of niezen. We willen u met klem verzoeken om uw kind thuis te houden als
hij/zij verkoudheidsklachten heeft. Ook al worden deze klachten mogelijk veroorzaakt
door hooikoorts. Voor ons is dit onderscheid niet te maken. We vragen u om uw
medewerking in het belang van gezondheid en veiligheid van de medeleerlingen en
van onze medewerkers. Na de meivakantie zal er voldoende mogelijkheid zijn om de
gemiste toetsen in te halen.
Wij hopen u zo weer op de hoogte te hebben gehouden van de laatste ontwikkelingen.
Hartelijke groet,
namens de schoolleiding van de Campus,
Caroline Klein

