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Betreft: onderwijs bij landelijke sluiting van de scholen wegens het coronavirus 
 
Info corona 1: 16 maart 2020 
  
Beste leerlingen en ouder(s), verzorger(s) 
Vanaf vandaag is onze school gesloten voor alle leerlingen tot en met 6 april. Dit heeft het kabinet 
gisteren bekend gemaakt in een persconferentie. In deze brief lees je hoe je tot en met 6 april vanuit 
huis aan school werkt.   
 
Hoe werk je vanaf nu aan school?   
Vandaag is de school druk bezig geweest met het verkennen van de mogelijkheden om online les te 
gaan geven. We hebben er voor gekozen om onze lessen aan te gaan bieden via Microsoft Teams.  
De meeste leerlingen communiceren al sinds begin dit jaar met hun klas en mentor via de 
telefoonapp van Microsoft Teams.  
 
Om lessen online te kunnen volgen heb je een computer/laptop/chromebook/tablet met MS Teams 
nodig. Heb je thuis geen computer, laptop, chromebook of tablet met camera en microfoon, laat dit 
even weten aan je mentor. 
 
Wat moet je doen als voorbereiding? 
Installeer het programma ‘MS Teams’.  Hieronder vind je hoe je dat moet doen: 
       -      Download MS Teams. Bijvoorbeeld via https://teams.microsoft.com/downloads 

- Installeer MS Teams 
- Log in met dezelfde gegevens die jij gebruikt om op school in te loggen op een vaste 

computer. 
Mocht je hier vragen over hebben stel deze dan aan een medeleerling of je mentor (vanaf 
woensdag). 
 
Wanneer beginnen de online lessen? 
De online lessen starten voor de vierdejaars tl op woensdag 18 maart. Een rooster voor deze online 
lessen ontvangen jullie een dag van te voren. Je krijgt dan ook meer informatie over hoe het online 
leren werkt en hoe laat je online moet zijn om de eerste instructies te volgen.  
 
De online lessen voor de leerjaren één t/m drie zullen uiterlijk volgende week (week 13) gaan 
starten, ook hierover ontvangen jullie zo spoedig mogelijk meer informatie.  
 
Online les, hoe doe je dat? 
De lessen zullen steeds ingericht worden met een instructie en daarna mogelijkheden voor het 
stellen van vragen. Soms krijg je alleen instructie, soms zit je dus met de hele groep tegelijk in een 
chat (vergadering) 

https://teams.microsoft.com/downloads
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Hieronder zie je afgebeeld welke afspraken er gelden tijdens een chat-moment (vergader-moment). 

\ 
 
Hoe houden we jullie op de hoogte?  
Jullie ontvangen steeds de nieuwste informatie via de mail. De lessen gaan via Magister en MS 
Teams. 
 
Toetsen?  
Sommige docenten hebben toetsen gepland die in Magister staan. Deze toetsen gaan voorlopig niet 
door.  
 
Wat doe je als je ziek bent?  
Ook in de periode tot en met 6 april willen wij op de hoogte gehouden worden over je ziekte 
verzuim. Dus ben je ziek? Dan melden je ouders dit, net als bij een gewone schooldag, maar nu via de 
mail: shoogendam@mavodoorn.nl.  Op deze manier weten docenten wie wel onderwijs kan volgen 
en wie niet. 
  

mailto:shoogendam@mavodoorn.nl
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Vergeet je niet aan te melden voor het vervolgonderwijs! 
Vierdejaars leerlingen moeten niet vergeten om zich in te schrijven voor 1 april voor een 
vervolgopleiding. Bij vragen neem hiervoor contact op met de decaan: mposthuma@mavodoorn.nl  
  
Kluisjes leeghalen. 
Sommige leerlingen hebben nog schoolspullen liggen in hun kluisjes. Morgenmiddag  17 maart 
tussen 13.00-15.00 uur, kun je op school je kluisje leeg halen. Zorg er in ieder geval voor dat je je 
boeken thuis hebt. 
Hieronder vind je een rooster met tijden wanneer welk leerjaar de kluisjes leeg kan komen halen. Dit 
doen we in groepen, zodat er niet te veel leerlingen tegelijk in de school komen. 
Houd je vooral aan de tijden en blijf niet hangen om te chillen in en om de school. 
Ben je ziek, heb je verkoudheidsklachten en/of koorts, blijf dan thuis. We maken apart een afspraak 
voor je spullen als je weer beter bent. 
 
Rooster voor het leeghalen va de kluisjes 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Heb je nog vragen?  
Voor iedereen is dit een spannende en uitdagende periode. We begrijpen dat jullie veel vragen 
hebben. Je kunt altijd hiervoor contact opnemen met je mentor. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Jenny Oldenhuis 
Directeur 
   

 

Dinsdag 17 maart 2020  

Tijd: Leerjaar: 

  

13.00-13.30 Leerjaar 1 

13.30-14.00 Leerjaar 2 

14.00-14.30 Leerjaar 3 

14.30-15.00 Leerjaar 4 
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