
Onderwerp: Onderwijs op afstand en andere praktische zaken 

Rotterdam, 16 maart 2020 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle Veenoordleerlingen, 

Met dit bericht wil ik u verder informeren over de wijze waarop Veenoord vorm en inhoud geeft aan het geven 

van onderwijs op afstand en een aantal andere zaken waaronder het examen voor klas 4.  

Docenten hebben maandag 16 maart voor elke leerling een pakket met schoolwerk samengesteld waarmee uw 

zoon of dochter de komende weken aan de slag kan. Het schoolwerk kan alleen opgehaald worden op dinsdag 17 

maart: klas 1 & 2 tussen 09.00-10.00; klas 3 & 4  tussen 10.30-11.30. Wilt u uw zoon of dochter vragen een goede 

tas mee te nemen waar het schoolwerk in kan. Voor elk vak is een studieplanner opgesteld waarop precies staat 

wat de leerling moet doen. Op de planners staat ook vermeld wanneer schoolwerk ingeleverd moet worden.  

Het inleveren van schoolwerk gaat met behulp van het leerlingvolgsysteem Magister. In Magister zit een 

Berichtenfunctie waarmee leerlingen werk kunnen opsturen aan vakdocenten. Op de planners staat een korte 

gebruikershandleiding over hoe de berichtenfunctie gebruikt kan worden. Mocht de leerling er toch niet 

uitkomen dan kan er een mail gestuurd worden naar info@veenoord.info  

Leerlingen die geen beschikking hebben over een computer en/of internet kunnen bij uitzondering gemaakt werk 

op school inleveren. Bij de ingang van de school staat een krat waar het werk in afgeleverd kan worden. Het 

inleveren van schoolwerk kan op werkdagen tussen 10.00-14.00. Een andere mogelijkheid is het schoolwerk 

scannen m.b.v. de telefoon en mailen naar de mentor of naar info@veenoord.info  

Docenten zullen vanaf 18 maart voornamelijk thuis zijn en vandaar uit de begeleiding van leerlingen ter hand 

nemen. Zij zijn bereikbaar via de Berichtenfunctie in Magister en via de mail. Mocht het contact niet goed tot 

stand komen dan kunt u een bericht sturen naar info@veenoord.info  

Examenkandidaten (klas 4)  mogen niet de dupe worden van de Coronacrisis. Daarom is besloten dat het CSPE 

(praktische examens Zorg & Welzijn en Economie & Ondernemen) uitgesteld wordt tot na de Meivakantie. De 

eerder gestuurde examenplanning zal worden aangepast. Ook het onderdeel Taaldorp wordt opgeschort. Het is 

wel belangrijk dat de examenleerlingen de komende weken thuis hard aan de slag gaan met het laatste werk van 

het PTA (programma van Toetsing en Afsluiting). Als de lessen vanaf 6 april weer opgestart worden kunnen de 

laatste cijfers behaald worden en het Schoolexamen afgesloten. 

Drie weken lang op een goede manier bezig zijn met schoolwerk zonder de structuur van school zal voor een 

aantal leerlingen lastig zijn. Ook de begeleiding door docenten op afstand is natuurlijk  niet optimaal. Ik wil u 

vragen om een deel van de schooltaak over te nemen en samen met uw zoon of dochter afspraken te maken over 

het maken van het schoolwerk. U kunt bijvoorbeeld in samenspraak komen tot vaste studiemomenten en 

daarmee uw kind de benodigde structuur bieden.  

Mocht het de komende periode niet goed gaan met het schoolwerk dan kunt u per mail contact opnemen met de 

mentor of met school via info@veenoord.info  

Alle gepande activiteiten zoals,  de Informatieavond klas 2 en de driehoeksgesprekken (Lente-Pitch) van 30-31 

maart, zijn tot nader order opgeschort. Nieuwe data zullen op een later moment worden vastgesteld.  

Wij zullen u de komende weken per mail op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor de actualiteit kunt u 

Veenoord ook volgen via www.veenoord.info  De school zal op werkdagen telefonisch bereikbaar zijn van 09.00-

16.00. 

Ik hoop u voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet, 

Ale Wynia 
locatiedirecteur Veenoord VMBO   
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