
 

 

 

 

Rijnsburg, 2 april 2020 

 

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

 

Ook deze maand zullen we onderwijs op afstand blijven geven. Tot de meivakantie is de school 

gesloten voor regulier onderwijs. Het team van Visser Rijnsburg maakt het goed, we hebben nog 

geen zieke collega’s. Wel zorg om ons heen, zieke vaders/moeders, opa’s/oma’s en net als u maken 

we ons daar zorgen om. Het is van belang om in deze tijd contact te houden en met elkaar op te 

trekken. De driehoek school-ouder-leerling is in dit geval nog noodzakelijker dan normaal. We 

moeten het echt samen doen. Daarom wil ik u vragen om echt met ons contact op te nemen als het 

niet gaat. U kunt dat natuurlijk doen bij de mentor van uw kind of de teamleider. Wij kunnen dan 

samen bekijken op welke manier we u en uw kind kunnen ondersteunen.  

Als u thuis vast loopt omdat uw zoon/dochter niet aan het werk kan omdat het thuis geen 

goedwerkend device heeft kunt u echt contact opnemen met hei@vhl.nl. Hij maakt dan met u een 

afspraak om op dinsdag- of vrijdagochtend een laptop te komen lenen. 

 

Natuurlijk wil ik u ook bedanken voor het invullen van de enquête. Het is fijn dat u ons feedback 

geeft op het thuiswerkonderwijs. Bedankt ook voor de vele 

complimenten die we van u gekregen hebben. Het is voor het 

team fijn om te horen dat al het harde werken enorm 

gewaardeerd wordt.  

 

 

Terugkoppeling enquête  

Gemiddelde beoordeling is ruim 4 sterren.  

Fijn om te lezen dat u weet bij wie u moet zijn als u vragen heeft. 

Dat u tevreden bent over de communicatie. 

Dat u over het algemeen thuis een goed leerklimaat kunt scheppen. 

 

 

Zaken waar we mee bezig zijn: 

• Vanaf volgende week zijn de studieroutes op Cum Laudelearning aangepast. Ze worden  

overzichtelijker en het is eenduidig op welke manier uw zoon/dochter zijn werk moet 

inleveren.  

• Bijna alle leerlingen zitten in Teams. Vraagt u aan uw zoon/dochter of hij/zij er al inzit? Als dit 

niet het geval is dan is graag doorgeven aan de mentor. Uw kind moet in dit platform komen 

om contact te hebben met de vakdocent/groep. 

• Op de site vindt u alle informatie over het thuiswerken.  

• Indien uw kind zijn werk niet op orde heeft dan neemt de mentor contact met u op. 

Natuurlijk mag u ook zelf contact opnemen met de mentor als u vragen heeft over de 

voortgang van uw kind.  
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Meivakantie  

Deze vakantie is een periode van rust. We vinden het belangrijk dat iedereen kan herstellen. 

Docenten bieden dan ook geen leerinhouden aan. We willen leerlingen adviseren om ook tijdens de 

vakantie voldoende rust en afstand van schoolwerk te nemen.  

  

 

Bevorderingsnormen  

We zijn aan het onderzoeken op welke manier we een passende bevordering kunnen geven die recht 

doet aan ieder kind.  Zodra we een helder beeld hebben, volgt er meer informatie.  

 

 

communicatie  

• 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. 

• Als u leenlaptop nodig heeft voor uw kind dan kunt u mailen naar hei@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 mentor mailen. We nemen dan zsm 

contact met u op.  

 

We zijn enorm blij met alle inzet van u en uw zoon/dochter. We proberen vanaf thuis uw 

zoon/dochter zoveel mogelijk te begeleiden. Het team staat voor u klaar.   

 

Zorg goed voor elkaar! 

 

 

Namens het team, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther Pruijn - Oudshoorn, Directeur  

Metta Troost, teamleider mavo 2, 3 en 4 

Bart vd Heiden, teamleider brugklas, 2 en 3 havo/vwo 
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