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Beste ouders en verzorgers, 
 
De school is nu ruim een week gesloten. Wat is er veel gebeurd in die week! Dat geldt voor 
de wereld om ons heen, maar zeker ook voor onze school. De docenten hebben veel werk 
verzet om het onderwijs door te laten gaan. Leerlingen en ouders hebben zich zo goed 
mogelijk aangepast aan de uitzonderlijke omstandigheden. We kregen positieve reacties van 
ouders op de gang van zaken. Fijn om te merken dat er veel goed gaat. 
 
Er waren ook kritische geluiden en suggesties voor verbetering. Krijgen de leerlingen wel 
voldoende aandacht? Kunnen er niet meer contactmogelijkheden komen? Hoe moet het als 
een leerling vastloopt in een opdracht en uitleg nodig heeft? Worden er toetsen 
afgenomen? Worden de leerlingen niet overvraagd? Kan er niet meer structuur geboden 
worden?  
 
Werken volgens lesrooster 
 
Om alles wat meer te stroomlijnen en aan de leerlingen meer structuur te bieden hebben we 
besloten om ook bij het onderwijs op afstand met een lesrooster te gaan werken. We doen 
dat met ingang van woensdag 25 maart. Aan de structuur van het lesrooster zijn we 
allemaal gewend, dus het zal snel vertrouwd voelen.  
 
Hoe gaan we het doen? We gebruiken het gewone rooster, zoals het in Magister staat, met 
elke dag een aantal lesuren. Alleen maken we de lestijden korter: een half uur per les. En we 
maken de lesdag korter, van 9.00 tot 12.30 uur. Alle lesuren na het 6e lesuur vervallen. 
Dat levert het volgende schema op:  
1e uur   9.00 –   9.30 uur 
2e uur   9.30 – 10.00 uur 
3e uur 10.00 – 10.30 uur 
Pauze 
4e uur 11.00 – 11.30 uur 
5e uur 11.30 – 12.00 uur 
6e uur 12.00 – 12.30 uur  
 
Let op: in Magister zijn de tijden niet aangepast. Dat bleek te lastig te zijn. De leerlingen 
moeten dus dit halfuur-schema leggen over het rooster in Magister. Een voorbeeld: volgens 
het rooster in Magister heeft een leerling het 1e lesuur wiskunde. Dat lesuur is nu niet van 
8.30 tot 9.20 (of in Putten: 9.10), maar van 9.00 tot 9.30 uur. 
 
Alle docenten en leerlingen werken volgens dit lesrooster. De docent neemt het initiatief en 
heeft gedurende het half uur dat in de het rooster staat contact met zijn klas of lesgroep. 



Hij/zij laat via Magister van tevoren weten wat dat contact inhoudt. De docent kan uitleg 
geven, vragen beantwoorden, enzovoort.  
 
Om het contact tussen docent en leerlingen mogelijk te maken heeft de ICT-afdeling iedere 
klas en lesgroep gekoppeld aan de vakdocent in de app Teams. Deze app is geïnstalleerd op 
de iPad van alle leerlingen. Met behulp van deze app nodigt de vakdocent de leerlingen uit 
om de les bij te wonen. In een andere app, Get-iT, staat onder ‘Les op afstand’ uitgelegd hoe 
Teams werkt. Die uitleg staat ook in de bijlage bij deze brief. 
 
Als het niet goed lukt, kan de leerling een mail sturen naar servicedesk@groevenbeek.nl met 
een korte beschrijving van de vraag of het probleem. Hij/zij krijgt dan zo spoedig mogelijk 
antwoord. 
 
Geen toetsen, minder opdrachten 
 
We krijgen nogal wat vragen over toetsen en opdrachten. Daarom willen we duidelijkheid 
scheppen. De directie heeft besloten dat zolang de school dicht is er geen toetsen worden 
afgenomen waarvoor de leerlingen een cijfer krijgen dat meetelt voor de overgang. (Een 
uitzondering geldt voor de eindexamenklassen.) Docenten mogen in deze periode alleen 
proeftoetsen geven. Als de school weer open gaat zullen we overleggen hoe we de toetsing 
en de overgang het beste kunnen regelen. 
 
We krijgen ook nogal wat opmerkingen van ouders over de grote hoeveelheid werk die bij 
sommige vakken van leerlingen verwacht wordt. Daarom hebben we aan de docenten 
gevraagd om goed met elkaar af te stemmen welke opdrachten ze geven. Docenten moeten 
accepteren dat de leerlingen niet alles kunnen doen wat ze in een gewoon schooljaar zouden 
doen. De directie vindt verder dat profielvakken (‘leervakken’) voorrang hebben. Andere 
vakken zullen dus een stapje terug moeten doen en de hoeveelheid huiswerk beperken.  
Het is overigens belangrijk dat de leerlingen niet alleen het maakwerk doen, maar ook 
voldoende tijd besteden aan de leeropdrachten. 
 
Als u problemen ervaart rond het schoolwerk kunt u het beste contact opnemen met de 
mentor van uw zoon of dochter. 
 
Alle excursies en uitwisselingen vervallen 
 
Het ziet er naar uit dat het nog een hele tijd kan duren voor het openbare leven weer 
normaal wordt. We moeten er daarom van uitgaan dat in mei en juni nog allerlei 
beperkingen zullen gelden met betrekking tot reizen en andere activiteiten. Daarom heeft de 
directie besloten dat alle excursies en uitwisselingen die voor de rest van dit schooljaar nog 
gepland staan, dit jaar niet doorgaan. De excursies en uitwisselingen worden ook niet 
verplaatst naar een later moment, bijv. in het najaar. Dat zou te veel problemen opleveren. 
We vinden het heel vervelend voor de leerlingen die nu mooie ervaringen moeten missen, 
maar we zien geen andere mogelijkheid.  
 



 
De ouders krijgen later bericht hoeveel ze terug krijgen van het bedrag dat zij voor een 
excursie betaald hebben. We moeten eerst uitzoeken welke kosten de school al heeft 
gemaakt en wat we terug kunnen krijgen. De school zal een deel van de kosten voor haar 
rekening nemen.  
 
Tenslotte 

We wensen alle leerlingen en ouders gezondheid, geduld en goede moed toe.  
 
Ik besluit met een bemoedigend vers van Dietrich Bonhoeffer, dat hij schreef in zeer 
moeilijke omstandigheden: 

In goede machten liefderijk geborgen, 
verwachten wij getroost wat komen mag. 
God is met ons des avonds en des morgens, 
is zeker met ons elke nieuwe dag. 
 

Met vriendelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
Leo Duifhuizen 
directeur/bestuurder 
 

 


