
 

 

 

 

Rijnsburg, 8 april 2020    

 

Betreft: Update Corona Communicatie van 8 april 2020    

  

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,   

 

Zoals u in de vorige update heeft gelezen zijn we samen hard aan het leren. Dankbaar zijn we dat we dat met elkaar 

mogen doen.  Iedere dag weer verbaas ik mij over de onuitputtelijke energie van mijn team en het 

aanpassingsvermogen van de leerlingen en u.  

 

Deze week wordt in de christelijke traditie ook wel de Stille of Goede Week genoemd, een bijzondere week op weg 

naar het Paasfeest. In deze week zijn normaliter plaatselijk, regionaal, landelijk maar ook wereldwijd verschillende 

activiteiten en vieringen om invulling te geven aan de boodschap van het paasverhaal. 

 

Ook op school zijn we gewend hier vorm aan te geven. 

 

Helaas zijn er heel wat activiteiten en vieringen afgezegd vanwege het coronavirus – maar het is mooi om te zien dat 

er ook hier gezocht is naar alternatieven en twee van die alternatieven willen we u heel graag mee geven. 

 

Donderdagavond 9 april is er om 20.30 uur op NPO1 een speciale editie van The Passion te zien. Hoogtepunten uit de 

afgelopen 10 jaar zijn samengevoegd en als we de berichtgevingen mogelijk geloven, is het beslist de moeite waard 

om hier naar te kijken. 

 

Als school zijn wij verbonden met de organisatie Verus. Zij verzorgen dit jaar een online-paasviering voor scholen. 

Voor het Voortgezet onderwijs start de viering donderdagochtend om 10.30 uur. U kunt dit volgen via onderstaande 

link  

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/landelijke-online-paasviering-voor-scholen-op-9-april 

 

Contact 

Er is in de afgelopen weken met grote regelmaat telefonisch contact vanuit de school. Dit contact zal altijd met een 

anoniem nummer gebeuren i.v.m. AVG-wetgeving. We hebben gemerkt, dat niet alle telefoonnummers kloppen; 

soms is het vaste nummer niet meer in gebruik en/of soms klopt het mobiel nummer niet meer. Dat geldt ook voor 

het e-mailadres dat in Magister staat vermeld. 

Bij dit bericht vindt u een bijlage met een eenvoudige handleiding die u op weg helpt om deze gegevens zelf in 

Magister bij te werken. U zou ons echt helpen als u even de moeite zou willen nemen om e.e.a. voor ons te 

controleren. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we steeds voor elkaar goed bereikbaar zijn én blijven. 
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Formatieve periode 

Zoals u weet werken we in leerjaar 1 en 2 in periode 1 altijd met een formatieve periode. We zijn tot de 

overeenstemming gekomen om de periode dat de leerlingen thuiswerken als formatief te beschouwen.   

De leerkrachten blijven het werk dat uw zoon/dochter maakt volgen en geven hierop feedback. Soms laat dit even op 

zich wachten. Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid lessen die leerkrachten geven en of ze met de 

examenklassen bezig zijn.  

Met behulp van de gestelde doelen, de verwerking van uw zoon/dochter kan de leerkracht in kaart brengen of uw 

zoon/dochter de stof goed of voldoende beheerst of dat uw kind nog moet oefenen. Deze manier van werken vraagt 

discipline en eigenaarschap van uw kind.  U kunt ons hierbij ondersteunen door uw kind echt het werk zelf te laten 

maken en te zorgen dat ze de toetsen zuiver maken. Niemand heeft er iets aan als een toets goed gemaakt wordt, 

maar de stof niet beheerst wordt. Als uw kind een onvoldoende heeft behaald dan maakt de docent een afspraak met 

uw kind om hier een voldoende van te maken. Je kunt immers niet doorgaan met iets nieuws als je het oude nog niet 

beheerst. Het gaat dus niet alleen om het eindresultaat, veel belangrijker nog is het leerrendement dat uw 

zoon/dochter heeft behaald. Begrijpt hij/zij de stof en heeft het straks succes als we de volgende stap gaan zetten.  

 

Op magister ziet u straks de welbekende O-V-G staan.  

 

De manier waarop de docent de stof waardeert varieert van een praktische opdracht tot een openboek toets.  

 

Ons onderwijs 

Docenten noteren in een format of uw zoon/dochter zijn /haar werk heeft gemaakt. Hierbij is de mentor de spil. De 

mentor blijft met uw kind in contact om aan te geven wat hij/zij nog moet doen  en maakt met uw kind afspraken. 

Deze afspraken worden met u en uw zoon/dochter gecommuniceerd via de mail of er wordt gebeld.  

 

Teams 

Onze leerlingen werken vanuit de Google-omgeving. Deze omgeving is de afgelopen weken gekoppeld aan een gast-

account aan de Microsoft-omgeving (Office365) van de school. De ICT-afdeling van SCOL is heel hard aan het werk om 

alle leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum (ruim 2300) te ‘migreren’ naar de Office365-omgeving. Hierbij is het 

natuurlijk van belang dat ze hun documenten in Google niet kwijtraken. Achter de schermen wordt er nu 

proefgedraaid.  

 

Tips 

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut worden kinderen, ouders, opvoeders en professionals geïnformeerd 

over hoe ze om kunnen gaan met de maatschappelijke gevolgen die de aanpak van het coronavirus met zich 

meebrengt. Link: https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1 

  

Bericht van de wijkagent 

Een kort bericht van de wijkagenten in je mailbox. Waarom? Om te vertellen dat jullie het hartstikke goed doen! We 

zitten met z’n allen in een hele gekke situatie waarin we allemaal wat minder mogen en kunnen dan anders. Voor 

jullie niet naar school, naar sport en andere momenten waarop je klasgenoten en vrienden kunt zien. En dat is helaas 

ook nodig. Misschien volg je het nieuws een beetje of misschien helemaal niet. Maar we gaan in Nederland de goede 

kant op. Dat betekent dat de maatregelen die zijn genomen om het Coronavirus in te dammen lijken te werken. Dit 

komt omdat héél véél mensen zich aan de afspraken houden. Bijvoorbeeld minimaal 1,5 meter afstand houden (je 

weet wel van dat liedje van Ali B. ANDERHALF). Maar we moeten dit wel volhouden. We zien soms helaas ook nog 

groepjes jongeren die zich niet aan de afspraken houden. We snappen ook dat dit heel lastig is. Het is mooi weer, je zit 

https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1


 

 

 

 

de hele dag thuis en je mist je vrienden. Probeer je ondanks dat toch aan de afspraken te houden. Zorg dat je niet met 

een hele groep gaat chillen. Spreek met één vriend(in) af en houdt afstand. We hebben elkaar nodig! En als we ons 

allemaal aan de maatregelen houden krijgen we weer sneller onze vrijheid terug en dat zou toch mooi zijn! 

 

Wil je reageren op ons bericht of heb je misschien een vraag? Stuur die vraag dan naar het Insta- account van politie 

Katwijk. Als je een wijkagent volgt kun je hem of haar natuurlijk ook een bericht sturen!  

 

Een veilige groet van de wijkagenten van de gemeente Katwijk 

     

Namens het team wensen we u een fijne Paasdagen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Oudshoorn, directeur 

Metta Troost, teamleider 2, 3 en 4 vmbo 

Bart v.d. Heiden, teamleider brugklas, 2 en 3 havo/vwo 

 


