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CORONANIEUWS 
 

OP SLOT TOT 6 APRIL WAT GEBEURT ER DAN …??? 

Maandag zijn de docenten hard aan het werk gegaan 
om materiaal te maken dat thuis verwerkt kan 

worden. Veel papierwerk, maar ook veel digitaal. Op 
dinsdag zijn bijna alle leerlingen op school geweest 

om het op te halen.  

Een vreemde sfeer: afstand houden, een 
ophaalrooster waardoor niet iedereen tegelijk kwam, 

een korte instructie, spullen pakken en weer weg. 
De sfeer onder het personeel was vreemd maar 

goed. We zetten met zijn allen, docenten, 
onderwijsondersteunend personeel en niet vergeten 

de schoonmaakster, de schouders eronder en dat 

heeft al veel goeds opgeleverd.  
 

Docenten geven elkaar tips, ze doen veel samen, 
geven het werk door naar de juiste persoon, zitten 

elke dag klaar achter computer en telefoon om de 

vele vragen te beantwoorden. 
Er wordt met Skype gewerkt -dus dan is er een 

beeldverbinding met de docent, met What’s App, met 
Magister en toetsen via Socrative. 

Leerlingen helpen elkaar online, geven tips sturen op 
een creatieve manier werk op, vragen om uitleg. 

Ouders helpen de leerlingen, geven andere 

mogelijkheden aan, zoals You tube filmpjes met 
uitleg, en zorgen dat de zaken thuis goed lopen. 

Leuk om te zien hoe leerlingen ons verrassen. 
Het is belangrijk om vaak even contact op te nemen 

met de mentor of met de vakdocent, minstens om de 

dag! 
Wij zijn erg trots op personeel, leerlingen en ouders! 

We gaan er echt samen voor! 

 
Schoenontwerp van Kimany, 1A 

 

MAGISTER 
De berichtenfunctie van Magister kan gebruikt 

worden om de docenten vragen te stellen en om 

werk in te sturen. Dan moet wel de leerling ingelogd 

zijn. Af en toe gaat het niet goed met Magister 
omdat heel Nederland nu thuis het schoolwerk doet 

en daar is het niet op berekend. Er wordt aan 
gewerkt om dit beter te laten verlopen. 

Mocht de berichtenservice niet goed werken, dan kan 

het werk ook gestuurd worden naar 
info@veenoord.info, zet dan wel de naam van de 

docent voor wie het bedoeld is erbij. 
 

 
Skype uitleg wiskunde 

 
EXAMEN 

Er was enige verwarring rondom de schoolexamens. 
Leerlingen van de examenklas zouden toch naar 

school moeten komen.  

Voor onze school is dat nog niet nodig. Wij hebben 
geen schoolonderzoekweken en het overgrote deel 

van de toetsen is al afgenomen voordat de school 
dicht ging. Bovendien is er voor sommige toetsen 

een alternatief bedacht en hebben de leerlingen daar 
veel werk voor meegekregen. 

Zoals al in een aparte e-mail aan de 

ouders/verzorgers van de examenkandidaten is 
vermeld, zijn er wat data naar achteren geschoven 

en van de regering krijgen wij nog iets meer tijd om 
de eindcijfers in te leveren. 

De docenten en leerlingen hoeven dus niet te 

stressen, maar…. 

Niets doen is geen optie! 

Dus maak het werk, houd contact met je mentoren 
en vakdocenten, minstens om de dag en help elkaar! 

Natuurlijk houden wij u, onder andere via deze 
wekelijkse Nieuwsbrief, op de hoogte als er nog 

zaken gaan veranderen.  
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E-MAILADRES 
De Nieuwsbrieven en de kortere actuele berichten 

worden per e-mail verstuurd. Het is dus belangrijk 
dat uw e-mailadres altijd up to date is. U kunt dit via  

 

Magister altijd aanpassen of u kunt dit via de 
administratie of de mentor doorgeven. 

 
VOLGT U ONS? 

Veenoord is ook actief op Facebook en Instagram! De 
adressen zijn te vinden via de website 

www.veenoord.info 

 

Overtref jezelf, verbaas jezelf! 
 

LEERPLICHT 
Voor bureau leerplicht is dit ook een bijzondere 

situatie. Zij vragen aan de school hoe wij de 
leerlingen aan het werk hebben gezet en wat 

daarvan terecht komt. Het werk dat meegegeven is, 

is dus niet vrijblijvend: er moet ook werk ingeleverd 
worden.  

Gelukkig hebben wij over de inzet weinig te klagen, 
maar het onderhouden van de contacten is dus erg 

belangrijk! 

 
 

 

Lastig die kleine toetsjes van What’s App 

 

NIEUWE MOGELIJKHEDEN 
Het werken op afstand is nieuw voor u, uw kind, 

maar ook voor school. Van alle kanten komen er nu 
aanbiedingen van bedrijven en softwareleveranciers 

om ons te wijzen op de mogelijkheden. Soms zelfs 

gratis. 
Bovendien is er vanuit LMC een mogelijkheid 

opgeworpen om met office 365 te werken. 
Dat zijn geen zaken die wij of uw kind zo maar even 

kunnen gaan doen, maar misschien zien w ij toch 
mogelijkheden om dit in te zetten. Ook hiervoor 

geldt dat het regelmatig checken van de berichten in 

Magister erg belangrijk is. 
 

 
DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF KOMT OP VRIJDAG 27 

MAART! 
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