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CORONANIEUWS 
 

OP SLOT TOT 6 APRIL …??? 
Dinsdag komt de regering met nieuws over de 
openstelling van scholen. We komen die avond of 
woensdagochtend dan met een nieuwe Nieuwsbrief. 

 

 
Voor onze school is het onder andere de week van de 
Veenoord Challenge! Veel mensen hebben al een 
poging gewaagd om deze acrobatiek goed uit te 
voeren en het is tien leerlingen en een docente, 

mevrouw Brussen, gelukt. Wij vinden dit erg knap! 
 
Natuurlijk werd de Challenge alleen als gelukt 
beschouwd als er ook een filmpje van was. Daar 

worden leerlingen steeds handiger in. Quinten uit 4A 
liet niet alleen met een filmpje zien hoe hij de 
Veenoord Challenge volbracht, maar ook hoe hij een 
recept uitvoerde. 

Van de mentoren horen wij terug dat veel leerlingen 
hard bezig zijn, maar dat het soms lastig is om iets 
in te leveren. In de onderbouw gaan we kijken of 
hier het programma Simulise, waar iedere leerling 
van de onderbouw een inlog van heeft, voor kunnen 

gebruiken. Er zijn al leerlingen van 1B en 2B die zo 
werk hebben ingeleverd. 
 
WIJ HOUDEN CONTACT! 

Het is belangrijk om vaak even contact op te nemen 
met de mentor of met de vakdocent, minstens om de 
dag! 
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 je eigen naam en de 

naam van de docent voor wie het bedoeld is erbij.  
 
De school is van maandag tot en met vrijdag open en 
telefonisch bereikbaar van 10.00-14.00 uur. Er kan 

dan ook werk worden afgeleverd. Neem hierbij de 
instructies van het RIVM in acht. 
 

GEEN EXAMEN 
Zoals bekend gaat het eindexamen niet door. 
Het eindresultaat van het schoolexamen is nu gelijk 
het totale eindresultaat. De zak- en slaagregeling 
wordt door de overheid aangepast en zodra die 

bekend is wordt deze ook aan de leerlingen en hun 
ouders/verzorgers gestuurd. 
Het is dus zeker niet zo dat er nu al leerlingen 
geslaagd zijn, er moet nog het een en ander gedaan 

worden en als het schoolexamen niet af is, kan je in 
ieder geval niet slagen! 
Leerlingen weten waar ze de komende week aan 
kunnen werken. Het grootste deel van de 

schoolexamenopdrachten kan thuis gedaan worden. 
Vrijdag 3 april wordt nog een keer gekeken naar de 
stand van zaken. Dan zal elke leerling een 
aftekenkaart krijgen met daarop de openstaande 
verplichtingen waar aan gewerkt kan worden in de 

twee weken voor de meivakantie. 
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