
 

 

 

Zoetermeer, 1 april 2020 

 

Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 

 

De derde week zonder leerlingen op school is begonnen. Het is en blijft wennen: lege klaslokalen, 

lege gangen; enkele collega’s die op diverse plekken in de school hun werk doen en vele anderen die 

op afstand contact leggen met de leerlingen. 

Tijdens de persconferentie van gisterenavond hoorden we dat deze situatie in ieder geval verlengd is 

tot en met de meivakantie. Zeker niet alles gaat vanzelf, maar we zijn blij dat we van onze docenten 

en mentoren horen dat de meeste van onze leerlingen goed met school bezig blijven.  

In deze brief berichten we over hoe we de schoolexamens organiseren voor alle  examenkandidaten. 

Daarnaast is er aandacht voor het schoolwerk van de niet-examenklassen. 

Over de ervaringen met het leren op afstand en speciaal het werken in Teams, ook voor de 

bovenbouw, vertellen we in een volgend schrijven. 

 

Nieuws vanuit de Rijksoverheid 
Hieronder de link waarin OCW de nieuwsberichten plaatst m.b.t. de afspraken voor het onderwijs. 

 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-

onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs 

 

Voortgang onderwijs – examenklassen  
Schoolexamens  

Inmiddels hebben wij afspraken gemaakt om het schoolexamen van onze leerlingen op een goede 

wijze af te ronden. De uitgebreide informatiebrief vindt u hier. Dit bericht is ook apart gestuurd aan 

de leerlingen in de examenklas. 

Dinsdag 31 maart is aan de leerlingen en ouders van Mavo 4 dit Doorstroom journaal 2 verzonden. 

Het journaal bevat nieuws over de keuze en aanmelding van de vervolgopleiding voor de 

eindexamenkandidaten mavo. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/voortgezet-onderwijs
https://unicoz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_vanlooij_unicoz_nl/ETdH3_Q4_SVOj-_rzjwJMawBKUiMPKKs6VwSaKsL3zZA7w?e=qbvzl7
https://unicoz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_vanlooij_unicoz_nl/ESQN5M5ITGRPm7pIt_facGEB5Esn6RKJcQQ8v1aaLvNmSw?e=hivl0D


 

Voortgang onderwijs – niet examenklassen 
 

Met name leerlingen en ouders van leerlingen havo en vwo geven het signaal dat leerlingen veel 

huiswerk hebben. De leerjaar coördinatoren laten het volgende weten:  

Het zijn vreemde tijden, waarin ook wij aan het zoeken zijn op welke manier we het onderwijs op 

afstand het beste kunnen vormgeven. Zoals u heeft gelezen is er vanaf deze week de mogelijkheid 

voor docenten om leerlingen uitleg te geven via Teams. Afgelopen vrijdag hebben de leerlingen een 

link ontvangen dat ze in Teams zijn toegevoegd. De informatie die toen is meegestuurd,  vindt u in 

deze bijlage. De docenten maken zelf de keuze of dit een meerwaarde kan zijn voor de les. Wanneer 

een docent hier gebruik van maakt dan zal dit aangegeven worden in het huiswerk van Magister. De 

leerling ontvangt dan een uitnodiging in Teams of kan naar de agenda van Teams en dan op 

deelnemen drukken. Dit wordt de eerste keer samen met de mentor geprobeerd. Mocht het dan niet 

lukken dan zal de mentor hierin assisteren.  

Daarnaast is er soms onduidelijkheid wanneer schoolwerk af dient te zijn. De docent is nu gevraagd 

duidelijk bij het huiswerk te plaatsen wanneer het af dient te zijn. Sommige docenten zullen 

aangeven dat het tijdens de ‘normale’ lestijd gemaakt dient te worden om zo de leerlingen direct te 

kunnen voorzien van feedback of extra opdrachten wanneer een leerling een bepaald onderdeel 

lastig vond. Andere docenten zullen de stof opgeven als huiswerk voor de volgende les.  

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd terecht bij de vakdocent voor vakgerichte vragen en bij de 

mentor voor de overige vragen.   

 
 
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Mariet van Goch  

directeur ONC Parkdreef 

 

https://unicoz-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/f_vanlooij_unicoz_nl/EcM3vjvEGLlOtSbl4QC9QswBPiVhyBLp2SR-kNQDQLE29g?e=86xlrg

