
1 april 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerling, 

 

Dinsdag 31 maart heeft het kabinet besloten dat de scholen tot en met de meivakantie gesloten blijven 

om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Onze school hanteert de richtlijnen 

van de overheid en het RIVM. Dit betekent dat er op onze school tot die tijd geen les wordt gegeven. Ook 

is het schoolgebouw sinds 25 maart gesloten voor leerlingen. 

 

Wat betekent dit voor uw kind?  

 

Onderwijs op afstand gaat door 

 Onze school blijft doorgaan met het geven van onderwijs op afstand. Zo zorgen we ervoor dat uw kind 

zo weinig mogelijk studievertraging oploopt. 

 

Examinering 

 We zetten maximaal in op examinering op afstand. 

 (Praktijk)examens die online niet kunnen worden uitgevoerd, maar wel nodig zijn voor het behalen van 

een diploma, kunnen op school plaatsvinden, volgens de richtlijnen RIVM (max. 3 leerlingen) en met 

borging van kwaliteit. 

 Nadere informatie over bijvoorbeeld de slaag-/zakregeling, herkansingsmogelijkheden en de 

rekentoets volgt. 

 

Stages opgeschort of verplaatst 

Wat betreft stages is het volgende besloten: 

 Alle geplande stages worden opgeschort of verplaatst. 

 Leerlingen krijgen een alternatief onderwijsprogramma met behulp van onderwijs op afstand. 

 

Begeleiding en hulp 

 Uw kind kan alle docenten online bereiken zodat hij of zij zich goed kan voorbereiden op de (online) 

schoolexamens. 

 Ook de mentor houdt regelmatig contact met uw kind. 

 In Magister kan uw kind opdrachten, planning en resultaten nog steeds terugvinden. Voor het volgen 

van online lessen blijft uw kind Microsoft Teams (MS Teams) gebruiken. Op de website 

www.landstedegroep.nl/coronavirus vindt u meer informatie over onderwijs op afstand.  

 Wordt uw kind ziek of krijgt hij of zij gezondheidsklachten waardoor leren niet meer goed lukt? Meldt 

uw kind dan ziek bij de mentor. 

 

Vragen?  

De helpdesk blijft bereikbaar voor vragen over MS Teams. Heeft u een vraag of werkt iets niet goed? Bel 

de helpdesk: 088-850 80 94. 

Kijk voor meer informatie over wat het coronavirus betekent voor onze scholen op de speciale pagina 

www.landstedegroep.nl/coronavirus  
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Tot slot 

Wij doen ons best om onze leerlingen zoveel mogelijk kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden. We 

geven nu digitaal les op een schaal die voor iedereen nieuw is. We zijn druk bezig met improviseren en 

uitproberen, maar als we het samen doen, moet het zeker lukken. Houd uw eigen gezondheid en die van 

de mensen om u heen goed in de gaten! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 


