
 

 

 

 

 

 

Beste ouders/ verzorgers,  

 

 

 

De tweede week thuisonderwijs zit er al weer bijna op. Een lege school is lastig wennen en voelt heel 

erg saai. Helaas ligt dit gegeven niet in mijn cirkel van invloed.  

Wat we wel kunnen beïnvloeden, is de manier waarop we met alles omgaan, hoe we met elkaar en 

met onze leuke pubers omgaan: rekening houden met elkaar en bovenal de adviezen van het RIVM 

opvolgen, regelmaat in onze dag houden en soms bedenken of ergens over de strijd aangaan wel nut 

heeft. Het ‘choose your battles’-principe klinkt makkelijk, maar ook ik -als ouder met een puber 

thuis- pas dit regelmatig toe.  

Laten we met elkaar niet vergeten dat onze kinderen veerkrachtig zijn, maar ze zich vaak groot 

houden en ze vooral niet aan ons laten merken wat ze er echt van vinden. Feit is wel dat ook 

kinderen zich echt wel zorgen maken over Corona. Laten we ook niet vergeten dat ze ons echt nodig 

hebben. Dus wees er voor ze en wees eerlijk en duidelijk. Bied structuur en geef grenzen aan. 

Ik wil u vragen om de school te blijven mailen, als uw zoon/dochter klachten vertoont. Houdt u ons 

op de hoogte?  

 

 

We maken er met elkaar het beste van en zorg goed voor elkaar.  

 

 

Nog even de communicatie op een rijtje: 

De mentor neemt elke week contact op met uw zoon/dochter om af te stemmen hoe het gaat en 

wat uw kind nodig heeft. Voor alle vragen of zaken waar uw zoon of dochter tegen aanloopt, kunt u 

met de mentor contact opnemen. 

ICT-vragen kunt u richten aan gzn@vhl.nl. 

Voor vragen over een vak, kunt uw zoon of dochter het beste zijn vakdocent contacten in Microsoft 

Teams. Hier kan uw zoon/dochter een vraag in de chat stellen of de docent bellen. Als dit niet lukt en 

Teams niet werkt, wilt u dan de mail van en met uw kind checken op de link naar Teams. In deze mail 

staat wat u moet doen om Teams te laten werken. Als dit niet lukt, mail dan de mentor. Hij/zij kan u 

dan verder helpen.   

In de bijlage zit een brief van de decaan over de definitieve vakkenpakketkeuze van uw zoon/dochter 

voor in 4 vmbo-t. Wilt u vóór vrijdag 3 april reageren op decanaatrijnsburg@vhl.nl? 

 

 

 

 

 

 

mailto:gzn@vhl.nl
mailto:decanaatrijnsburg@vhl.nl


 

 

 

 

 

 

Tot slot wil ik u vragen een enquête voor ons in te vullen. De link vindt u hieronder. De antwoorden 

op deze enquête geven ons inzicht in ons thuisonderwijs. Alvast bedankt voor uw medewerking. 

 

Enquête Ouders “Tevredenheid over thuisonderwijs”:  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-

tis_hcBhRm_vShtIpKmBEOV_GLhGBURFdWWUlST09WTFFSSlROSkYySU9WSklUNi4u 

 

 

Namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Pruijn - Oudshoorn  

Directeur Visser ’t Hooft Lyceum Rijnsburg 

0714021712 

0633835655 
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