
 

 
 
 
 
 
Aan alle ouder(s), verzorger(s) van leerjaar 1 en 2 
 
 
 
 
Ubbergen, 15 mei 2020 
 
Kenmerk: 20200515/DET/scs 
Betreft: Uitnodiging voor Webinar woensdag 27 mei 2020 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
Hopelijk gaat het thuis goed met u en met onze leerlingen! De afgelopen  
weken zijn we druk bezig geweest met de invulling van onderwijs tot de zomer  
en het bedenken van scenario’s voor de heropening na 1 juni. Daarnaast is er  
de afronding van het examen voor leerjaar 5 dat nog doorloopt. 
We willen u en de leerlingen graag informeren over de concrete plannen die  
we hebben. Over de invulling van ons onderwijs na 1 juni en over hoe we het 
schooljaar willen afsluiten. Aangezien we geen bijeenkomst mogen houden  
met een groot aantal mensen tegelijk, doen we het anders. 
 
We pakken het als volgt aan: 
Op donderdag 14 mei bespreken we de plannen in de Medezeggenschapsraad.  
Na de bespreking en goedkeuring in de MR informeren we iedereen. Dat doen  
we aanstaande maandag na het weekend zodat we tijd hebben om documenten 
aan te passen voor personeel, voor ouders en voor leerlingen. 
 
Vervolgens nodigen we u uit voor een online Webinar op woensdag 27 mei.  
Het Webinar voor leerjaar 1 en 2 start om 19.00 uur en duurt tot 20.00 uur.  
Om deel te nemen aan het Webinar kunt u klikken op de link  
Webinar ouders leerjaar 1-2 (webinar is gesloten; link is niet meer actief)  
De link is actief vanaf 15 minuten voor aanvang van het Webinar. 
Let op: de link werkt alleen in Google Chrome en Microsoft Edge en niet in Safari, 
Internet Explorer en Mozilla Firefox. 
 
Het Webinar voor de ouders van leerjaar 3 is op dinsdagavond 19 mei van 18.45 
uur tot 19.30 uur. Aansluitend is er een Webinar voor de ouders van leerjaar 4  
van 19.45 uur tot 20.30 uur. 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
Leerlingen worden per brief via hun schoolemail geïnformeerd.  
De coaches of mentoren komen daar dan tijdens het wekelijkse contact  
met de leerlingen op terug.  
In het Webinar zullen we na een korte inleiding enkele thema’s de revue  
laten passeren en toelichting geven. Dat zijn de thema’s waarover u  
maandag per brief via email wordt geïnformeerd. Tijdens de online sessie  
kunt u via de chatfunctie vragen stellen of opmerkingen plaatsen. We  
reageren daar dan zo goed mogelijk op. Mocht iets vaker worden gevraagd  
of gezegd in de chat en het is niet aan bod gekomen, dan zullen we daar  
later op terugkomen via een bericht per mail. Het is vanwege het grote  
aantal deelnemers niet goed mogelijk om tijdens de sessie “live” te reageren, 
dus dat kan niet. 
 
Het is de eerste keer dat we dit zo doen. We zijn dan ook heel benieuwd hoe  
het u en ons zal bevallen. Als het aan een behoefte voldoet, kunnen we het  
vaker organiseren.  
 
Voor nu een hartelijke groet, en veel succes gewenst met alles! 
 
Marij van Deutekom  
Directeur  
 
 
 


