
 

 

Zoetermeer, 24 maart 2020 

 

Beste ouders en verzorgers en leerlingen, 

Gisteren begon de tweede stille week op school.  In de afgelopen week hebben we ons met zijn allen 

ingezet om zo goed mogelijk het onderwijs te blijven verzorgen vanuit onze werkplek thuis of voor 

sommige collega’s ook op school. Na een zonnig en fris weekend pakken we de draad van het afstand 

leren weer op. 

In deze brief  aandacht voor de voortgang van de zorg.  

Laatste nieuws 
Van een van onze leerlingen uit de onderbouw is – bij toeval – vast komen te staan dat er sprake is 

van besmetting. Inmiddels is de leerling thuis. De leerling maakt het naar omstandigheden goed. 

Ouders en klasgenoten zijn geïnformeerd volgens de richtlijnen van de GGD. De GGD is glashelder: 

ieder die verkouden is, werkt thuis, leert thuis, ziekt thuis uit.  Blijf alert en heb zorg voor elkaar blijft 

het devies. 

Voortgang van het onderwijs – examenklassen 
Schoolexamens en centrale examens 

Deze week stonden de schoolexamens voor de examenkandidaten gepland. Naar aanleiding van de 
aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart door de overheid schorten we die op tot nader 
order. Onze docenten blijven de examenkandidaten volgens rooster ondersteunen en begeleiden.  
 
Vandaag 24 maart  heeft onderwijsminister Slob bekend gemaakt dat de centrale examens dit jaar 
vervallen. De schoolexamens gaan wel door, op aangepaste wijze. De schoolleiding onderzoekt  op 
welk moment en op welke wijze de geplande schoolexamens doorgang zullen vinden. In een volgend 
bericht hopen we u en onze examenkandidaten daarover te kunnen informeren.  
 

Voortgang van het onderwijs – niet examenklassen 
Bericht van de leerjaarcoördinatoren 

De tweede week met ons afstandsonderwijs is begonnen. Net als vorige week staat voor ieder vak 

het werk in Magister. De docenten rekenen erop dat je de lessen volgens het rooster volt.  

Als je vragen hebt over een vak dan kan je per e-mail contact opnemen met de betreffende 

vakdocent. Zorg er wel voor dat je een specifieke vraag stelt. 

Voor algemene vragen of onduidelijkheden kan je per e-mail contact opnemen met de mentor.  

Voor vragen over ICT-zaken kan je mailen met ictpd@onc.unicoz.nl 

  

mailto:ictpd@onc.unicoz.nl


Voortgang van de zorg 
Leden van het zorgteam hebben bijzondere situaties van leerlingen  in beeld gebracht. Waar nodig is 

er contact met leerlingen in bijzondere thuissituaties. 

Het zorgteam schrijft het volgende aan ieder: 

Beste leerling, ouders/verzorgers, 
 
 Sommige leerlingen hebben moeite met het niet naar school kunnen en krijgen daar last van. Op 
onderwijskundig gebied kunt u/jij hiervoor terecht bij de mentor. 
  
Op sociaal emotioneel gebied zal het zorgteam online beschikbaar zijn. 
De leerlingen die  extra ondersteuning krijgen van de smw-er Danielle Bouwmeester, de boz'er 
Patricia Caron en de stagiaire zorg Dennis Harteveld hebben al online contact met elkaar. 
  
Voor alle leerlingen geldt het volgende. 
Als u/jij vragen hebt op sociaal emotioneel gebied kunt u/jij via de mail contact opnemen en proberen 
wij u/jij zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen. 
  
Danielle Bouwmeester, school maatschappelijk werkster  : d.bouwmeester@schoolformaat.nl 
Patricia Caron, begeleider onderwijs en zorg   : pcaron@swvzoetermeer.nl 
Dennis Harteveld, stagiaire zorg    : d.harteveld@onc.unicoz.nl 
Wilma Stam, zorgcoördinator     : w.stam@onc.unicoz.nl 
  
 Nadere informatie kunt u vinden op: https://www.schoolformaat.nl/pagina/coronavirus 
Het zorgteam wenst ieder heel veel sterkte in deze bijzondere tijd. 
  
In deze links: de Plagenda, een Plagenda stappenplan en de bijbehorende Powerpoint format 

studieplanner Voor leerlingen die dat nodig hebben.. 

 

Op afstand lesgeven op het ONC 
Algemeen 

Op donderdag worden resultaten van de pilot Teams bekend. Daarna volgt meer informatie. 
Voor vragen en/of tips kunnen leerlingen nog steeds terecht via ictpd@onc.unicoz.nl 

 

We hopen u op voor dit moment voldoende te hebben ingelicht. 

Veel sterkte en gezondheid gewenst! 

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Mariet van Goch  

directeur ONC Parkdreef 
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