
 
 
 

Utrecht, 10 april 2020 

 

Betreft: onderwijs op afstand 

 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Wat leven we in een gekke tijd. Hopelijk is iedereen gezond?! 
 
Onderwijs is en blijft belangrijk voor de ontwikkeling van onze leerlingen. Als school hebben we hard 
gewerkt om onderwijs op afstand (OOA) aan te bieden voor onze leerlingen. We willen niet dat onze 
leerlingen achterstanden oplopen. Onze mentoren hebben minimaal twee keer per week contact met 
hun mentorleerlingen via Magister, It’s Learning of andere vorm, om te checken of ze nog aangesloten 
zijn bij het onderwijs op afstand. Daarnaast hebben de mentoren minstens één keer per week  
persoonlijk (telefonisch) contact tussen leerling of ouder. Het is belangrijk en verplicht dat leerlingen 
hieraan deelnemen anders gaan ze niet over naar het nieuwe schooljaar.  
 
Aan het eind van het schooljaar bepalen we of een leerling overgaat naar het volgende schooljaar. Wij 
kijken dan naar eerder behaalde resultaten, én of leerlingen deelnemen aan het huidige, digitale 
lesprogramma. Voor de examenleerlingen geldt dat de schoolexamens bepalend zijn voor al dan niet 
slagen. 
 
De meeste leerlingen weten ondertussen hun draai goed te vinden met het onderwijs op afstand. 
Maar er is ook altijd een groep die het om verschillende redenen moeilijk heeft. Voor deze leerlingen 
proberen wij passende maatregelen te vinden.  
 
Voor hulp en ondersteuning kunt u terecht kunt bij de mentor. Zij staan voor u klaar om samen te 
zoeken naar passende oplossingen. Neemt u, indien nodig, zo snel mogelijk contact op met de mentor 
om uw persoonlijke situatie te bespreken?  
 
De mentoren houden samen met leerplicht, onze kernpartners zoals JoU en het buurtteam, goed in de 
gaten of er leerlingen uitvallen. Als hiervan signalen zijn nemen wij altijd contact op met u als ouders/ 
verzorgers. Ook op afstand staan wij, met onze mentoren, het zorgteam en de kernpartners, klaar om 
u te helpen.  
 
Heel veel sterke en gezondheid toegewenst voor de komende tijd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Trajectum College 
 
 
 
Maurits Depla 
directeur 

 


