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Beste leerlingen, 

 

Allereerst willen we jullie 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 jullie 

aandacht en inspanningen vanuit thuis! Het vraagt best wel veel zelfdiscipline  

om thuis op afstand goed 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! 

 

In deze brief proberen we zo goed mogelijk uit te leggen hoe het onderwijs  

de komende weken gegeven gaat worden. Misschien heb je nog vragen na het 

lezen van je brief, stel deze dan aan je coach, je hebt in ieder geval elke week  

een coachgesprek via telefoon of Teams/Skype/FaceTime, dus je kunt rustig  

alles vragen.  

 

Om jullie te ondersteunen, zijn er op alle dagen twee online 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.  

 

Bij deze brief ontvang je het rooster voor de online lessen waarin je contact  

hebt met je docenten. Er zal ook een weekbrief verstuurd worden waarin je 

precies kunt lezen wat er per vak van je verwacht wordt. 

 

We gebruiken Microsoft Teams voor de lessen omdat dit veel mogelijkheden 

heeft en jullie dit allemaal al hebben. Als je naar Teams gaat, zie je per leerjaar 

een team. In dit team vind je alle vakken terug. 

Voor leerjaar 1 is dat JL1_digitaal. 

Voor leerjaar 2 is dat JL2_digitaal. 

Voor leerjaar 3 is dat JL3_digitaal.  

In het filmpje in de bijlage krijg je uitleg hoe je kunt inbellen op een team. 

 
  



 

 

 

 

 

In het rooster hebben we verschil gemaakt tussen gekleurde vakken en  

witte vakken. 

Bij de gekleurde vakken word je uitgenodigd door je docent om deel te  

nemen aan de les, dit gebeurt per lesgroep. Zorg s.v.p. dat je de uitnodiging 

aanneemt en dat je op tijd bent in de les. Bij de witte vakken zit een docent  

klaar bij het eigen vak en kun jij “inbellen” om aan te sluiten en bijvoorbeeld 

vragen te stellen.  

 

We hopen dat het zo duidelijk is. Anders zoals eerder gezegd even vragen  

aan je coach.  

 

We wensen je heel veel succes en sterkte met alles de komende weken en  

zien je heel graag over een tijd gezond weer terug!  

 

Met hartelijke groet, 

 

Juliet Wijngaards, Hans ten Cate, Ed van Loon en Marij van Deutekom 


