
    

Visser ’t Hooft Rijnsburg – Meer dan alleen een goede school 

 
Beste allerleukste leerlingen,  
 
Het blijft raar om zo op afstand met jullie te communiceren, wat een bijzondere tijd! 
De afgelopen dagen is er op school hard gewerkt aan een programma voor jullie en gisteren is er 
naar iedereen een bericht gegaan door de mentor met wat er allemaal kan worden gedaan aan 
schoolwerk de komende weken. 
 
Hieronder vind je hoe je precies te werk gaat: 
 
1 - Weekplanners 
Op de ELO (Cumlaude Learning) vind je bovenin op de startpagina een link waar je de 
weekopdrachten vindt. Hierin staat per vakgebied aangegeven wat er gemaakt moet worden voor 
deze week. 
Let op! De weekopdracht is een levend document. Als je vooruit gaat werken, houd er dan rekening 
mee dat docenten tot de vrijdag voor de volgende week hun lessen/werk kunnen aanpassen.  
Voor de 3e en 4e klas: in deze weekopdracht staan álle vakken genoemd; je doet natuurlijk alleen het 

werk voor de vakken die jij volgt 😉 
 
2 - Studieroute ‘jouw klas’- Thuiswerk 
In Cumlaude Learning zijn voor elk leerjaar en vak nieuwe studieroutes gemaakt. Het werk in de 
weekplanner ga je dus niet vinden in de studieroutes waar je normaal gesproken kijkt. 
De nieuwe studieroute vind je via deze manier:  
- zet je filter bij de studieroutes op ‘Algemeen’ 
- hier vind je een studieroute met jouw klas 
- het te maken en gemaakte werk kun je hier - als dat moet - digitaal inleveren. In een enkel geval 
vraagt de docent om het werk in te leveren op school. Inleveren kan in de brievenbus aan het hek of 
in het postvak van de docent. De postvakken zijn daarvoor verplaatst van de docentenkamer naar de 
hal, tegenover de balie van de conciërge. 
 
Voor alle vragen kun je terecht bij je mentor, je kunt hem of haar gerust al je vragen te stellen. Wij 
zijn nog steeds jullie school en we zijn we ook voor jullie wanneer dat nodig is. 
Dit kan via de mail, of via Teams. 
Hier wordt voor sommige klassen nog aan gewerkt. Als dat klaar is voor jouw klas, krijg je hier bericht 
over en daarna wijst het zich redelijk vanzelf. 
 
Wij hopen dat jullie vandaag aan de slag kunnen en we zo met z’n allen toch stappen zetten. 
 
“Je kan de richting van de wind niet veranderen, wel de stand van je zeilen” 
Laten we dit in ons achterhoofd houden en hopelijk zien we elkaar weer snel -gezond en wel- op 
school. 
 
 
Succes de komende dagen en de groetjes van 
het hele team van VHL Rijnsburg 


