
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
We hopen dat u en uw gezin op dit moment goed gaat in deze bijzondere tijd. In dit bericht informeren wij u 
over de continuïteit van het onderwijs. We beseffen dat de situatie niet ideaal is voor het verzorgen van 
optimaal onderwijs, maar het uitgangspunt is dat we gezamenlijk, docenten, leerlingen en ouders, het 
leerproces van de leerlingen zoveel mogelijk door laten gaan. We doen daarom een beroep op u om erop toe 
te zien dat uw zoon/dochter actief deelneemt aan de leeractiviteiten die worden aangeboden. 
 
Leeractiviteiten 
Onze docenten zorgen voor oefenmateriaal en thuiswerkopdrachten en plaatsen die in Magister. Daarnaast zijn 
docenten per e-mail bereikbaar voor vragen en bepalen we de komende dagen hoe en wanneer welke docent 
online beschikbaar is. 
 
We verwachten dat leerlingen het lesrooster in Magister gebruiken als basis voor het leerproces. Via Magister 
worden leerlingen geïnformeerd over: 

- wat ze moeten maken; 
- wat ze moeten leren; 
- wat ze wanneer moeten inleveren bij hun docent. 

 
Schoolspullen 
Mochten er voor uw zoon/dochter nog boeken of andere lesmaterialen op school liggen, dan is er morgen, 
dinsdag 17 maart, gelegenheid om ze op te komen ophalen volgens het volgende tijdschema: 
 

• 1 leerjaar:  09.00 – 10.00 uur 

• 2e leerjaar: 10.00 – 11.00 uur 

• 3e leerjaar: 11.00 – 12.00 uur 

• 4e leerjaar: 12.00 – 13.00 uur 
 
Laptop 
Wanneer leerlingen thuis geen goede laptop of PC hebben om mee te werken, dan is er de mogelijkheid om 
een laptop te lenen van school. In dat geval verzoeken wij u om telefonisch een afspraak te maken met onze 
conciërge, de heer Landwaart, 071-5890488 
 
Bereikbaarheid 
De school blijft tussen 08.00 uur en 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt ons ook gewoon bereiken via e-
mail: info@lp.vhl.nl 
 
Communicatie 
We zullen u via Magister e-mail de komende tijd op de hoogte blijven houden vam de ontwikkelingen en 
eventuele nieuwe afspraken. 
 
Bij voorbaat dank voor uw ondersteuning, 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Pieter Snaterse 
Marcel Lensink 
Deirdre Broshka 
Ron Onderwater 
 
 


