
 

 
 
 
 
 
Aan alle leerlingen van leerjaar 4 
 
 
Ubbergen, 18 maart 2020 
 
Kenmerk: 20200318/DET/scs 
Betreft: Afspraken ondersteuning online en planning komende tijd 
 
 
 
 
Beste leerling, 
 
Allereerst willen we je laten weten dat we proberen voor jullie te doen wat we 
kunnen. Alles rondom Corona maakt dat er veel onzeker is, dat maakt het niet 
gemakkelijker. Dus bij voorbaat al een compliment voor je aandacht en 
inspanningen vanuit thuis! Het vraagt best wel veel zelfdiscipline om van afstand 
aan je vakken te werken. We hebben er overigens alle vertrouwen in dat jullie dit 
kunnen en dat jullie het zullen doen, ook als het wat langer zou gaan duren 
allemaal.  
 
Het is onze bedoeling om voor jullie alles zoveel mogelijk te laten doorgaan,  
maar dan online. De geplande SE-week met toetsen gaat niet door. We zullen 
daar op een later moment een nieuwe planning voor maken als we in hopelijk 
rustiger vaarwater zitten. 
 
Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen gezond en wel door deze periode 
heen komt. 
 
Hoe pakken we het aan?  
 
Om jullie te ondersteunen, zijn er op alle dagen twee lesblokken, elk van 2x 45 
minuten, behalve op dinsdag, dan is er 1 lesblok van 2x 45 minuten in de ochtend. 
Het eerste lesblok is van 10.30-12.00, het tweede van 13.00-14.30.  
In de lesmomenten zit een docent klaar en kun je als leerling ‘inbellen’ via Teams. 
De docent start de bijeenkomst en jij kunt dan aansluiten. In het filmpje in de 
bijlage krijg je uitleg hoe je kunt inloggen in een team. 
  
Voor leerjaar 4 is er per vak een team aangemaakt. Voor de algemene vakken 
heet het team Klas4_digitaal + de afkorting van het vak. Voor de clustervakken 
heet het team Klas4_ + de afkorting van het vak. 

  



 

 
 
 
 
Je mentor zal iedere week contact met je hebben per telefoon, Skype, Teams  
of facetime. Dus daar kun je mee overleggen. Speciale informatie voor  
leerjaar 4 krijg je via een weekbrief. Lees svp goed je mail en neem bij vragen  
of dringende kwesties contact op met je mentor.  
  
We wensen je heel veel succes en sterkte met alles de komende weken!  
 
Met hartelijke groet, 
 
Hans ten Cate, Juliet Wijngaards, Ed van Loon en Marij van Deutekom 
 


