
 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 3 april 2020 

Betreft: update 3 april 

 

 

 

Beste leerling, geachte ouders/verzorgers,  

  

Afgelopen woensdag hebben wij een uitgebreide brief gestuurd over het vervolg van het 

onderwijs zoals wij dat nu aanbieden. In deze brief hebben we aangekondigd vandaag meer 

duidelijkheid te geven over de platforms die wij inzetten om de communicatie tussen docenten 

en leerlingen te stroomlijnen. 

 

We krijgen gelukkig van veel leerlingen en vooral ouders terug dat het steeds beter gaat. Alle 

opmerkingen die wij binnenkrijgen op onderwijsvragen@lrc.nl nemen we mee in onze 

besluitvorming. Het lukt niet altijd een-op-een alle vragen te beantwoorden. 

 

We hechten eraan te benadrukken dat we zien dat docenten en leerlingen hun best doen het 

onderwijs op deze wijze vorm te geven en te volgen. We leren met elkaar heel snel, als we 

bedenken dat deze situatie nog maar net de derde week is ingegaan. Niet alles gaat al goed en 

docenten verschillen in hun aanpak en ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Dit is digitaal niet 

anders dan het onderwijs op school. 

 

We krijgen vragen over de toetsweek van periode 3. Hiervan hebben wij eerder al aangegeven 

dat deze niet doorgaat en ook niet wordt ingehaald na de meivakantie. Sommige docenten 

maken vervangende opdrachten voor deze toetsen en een aantal neemt ook digitale toetsen af. 

Verplichte PTA toetsen zullen we pas inplannen als we weer allemaal op school mogen komen.  

 

Wij gebruiken voor het onderwijs op afstand de volgende twee platforms: 

 Voor alle lesinhoudelijke zaken zoals lesmaterialen, planning, huiswerk en rooster kan je 

terecht in Itslearning (de elektronische leeromgeving). Komend weekend wordt dit 

platform ge-update, zodat de bereikbaarheid weer verder toeneemt.  

 Voor de online lessen en het chatcontact met de docent kan je terecht in Microsoft 

Teams. Let hierbij op het lesrooster. 

 

Kijk voor meer gedetailleerde informatie naar het schema dat we onderaan deze brief hebben 

toegevoegd. 

 

We zien gelukkig dat veel leerlingen op een goede manier aan het werk zijn met hun 

schoolwerk. Nu alles vanuit huis gebeurt, is het belangrijk dat je ook voldoende rust neemt en 

voor ontspanning zorgt. We verwachten van leerlingen niet dat ze 24/7 bezig zijn met school. 

Geniet dit weekend dus ook van de zon en blijf gezond!  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector   
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Wat Waar Opmerkingen 

Rooster Itslearning 
Zermelo 

Het basisrooster staat in Zermelo maar 
wordt ook 1 op 1 weergegeven in de 

agenda in Itslearning. 
 

 
 

Planner Itslearning Iedere docent zet een planning in het vak in 
Itslearning. Deze planner kan als (digitale) 

planner of als huiswerk in de agenda 
neergezet worden 
 

Opdrachten Itslearning Taken en opdrachten worden in het vak in 
Itslearning geplaatst. Hierbij kan het zijn 
dat er verwezen wordt naar digitale 
lesmethodes of opdrachten in teams 
 

Huiswerk Itslearning Om alles op één plek te houden wordt het 
huiswerk nu door de docent gezet in de 
Agenda in Itslearning. Magister is hiervoor 
voorlopig niet meer in gebruik. 
 

Online Les en contact met 
docent 

Microsoft Teams Docenten verzorgen OnlineLessen via 
Teams. Hiervoor plannen zij de momenten 
volgens het lesrooster. We verwachten dat 
iedere leerling deze momenten volgt. Een 

korte handleiding staat op het 
leerlingenplein in Itslearning. 
 

Bestanden O365-OneDrive Afgelopen weekend zijn alle bestanden van 
de leerlingen van de schoolserver verplaatst 
naar de Cloud. Hierdoor kunnen leerlingen 
nu ook thuis bij hun bestanden via 
https://portal.office.com 
Ook in Itslearning kun je rechtstreeks naar 

deze documenten in de OnedDive. 
 

Belangrijke berichten vanuit 
de organisatie LRC 

E-mail Als er belangrijke zaken in deze periode 
vanuit school gemeld moeten worden aan 
de leerlingen, zal dit via de mail gebeuren 

Zaak dus om dit iedere dag te checken. 
 

1e aanspreekpunt Mentor – ouder via LRC 

App 
Mentor – leerling via 
mail 

Zoals je/u gewend bent 

 

Vragen rondom huidige 
situatie aan schoolleiding  

onderwijsvragen@lrc.nl  

 

https://portal.office.com/

