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Utrecht, 17 maart 2020  
 
Beste leerlingen, 
 
Vandaag werd er door velen voor het eerst geoefend met het volgen van afstandsonderwijs. Dat 
leverde grappige en soms wat verwarrende momenten op. Ook zagen we dat de eerste 
leerlingen al fanatiek aan de slag gingen met de aangeboden opdrachten in Magister. Heel fijn!  
 
Vanaf morgen gaan we, zoals je gewend bent, werken volgens een rooster. Dit rooster is vandaag 
gemaakt en gaat morgen in. We hebben een rooster gemaakt waar je als leerling houvast aan 
kan hebben en waarmee je je tijd kunt indelen. Ook staat het rooster gewoon op internet, op de 
plek waar je altijd het rooster vindt. Let er wel op dat we andere lestijden hanteren dan normaal. 
Deze staan ook als opmerking onder het rooster op internet. Dit rooster handhaven we in ieder 
geval tot en met vrijdag voor alle leerlingen.   
 
We snappen dat het bericht van de minister over de doorgang van de schoolexamens voor veel 
vragen zorgt. Vooralsnog leren en werken ook de examenleerlingen tot en met vrijdag thuis. 
Deze laatste groep ontvangt morgen een brief met betrekking tot de laatste ontwikkelingen. 
   
In het rooster staan verschillende momenten waarop de docenten voor je klaar zitten om je te 
helpen met vragen. Zorg dat je tijdens deze momenten in Teams aan het werk bent, zodat je 
gebruik kan maken van de ondersteuning van je docent en van elkaar. Veel leerlingen hebben 
daar vandaag al mee geoefend. De handleiding voor Teams zit als bijlage bij deze brief. Mocht je 
er met de handleiding en met hulp van elkaar niet uitkomen, neem dan contact op met je 
mentor.  
 
Deze week blijven we in de gaten houden wat goed werkt en wat anders/beter kan. Geef dat dus 
ook bij je mentor aan. Op basis daarvan doen we eventueel nog aanpassingen aan het rooster, 
dat laten we jullie voor volgende week weten.   
  
Mocht je vragen hebben neem dan contact op 
met jeppedenuijl@x11.nu of moniekrieter@x11.nu 
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