
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, woensdag 18 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  

o Van maandag 16 tot en met woensdag 18 maart hebben docenten de mogelijkheid en tijd gekregen 
om zich voor te bereiden op het geven van onderwijs op afstand. Docenten hebben de ELO van 
Magister gevuld met studiewijzers, lesbrieven, lesmaterialen etc. Docenten hebben ook de opdracht 
gekregen oud materiaal en oude studiewijzers te verwijderen. De ELO van Magister moet up to date 
en overzichtelijk zijn.  
Oproep aan leerlingen: laat je helpen als je er in Magister niet uit komt. Vraag klasgenoten, mail de 
docent. Zorg dat je het gaat begrijpen en er mee overweg kunt. Leerlingen kunnen sowieso hun 
docenten mailen als er vragen zijn.  

o Donderdag 19 en vrijdag 20 maart zullen docenten in de ochtend in kleine groepjes geschoold en 
getraind worden in het werken in Microsoft Teams. Dat betekent dat docenten donderdagochtend en 
vrijdagochtend tussen 9 en 12 uur niet beschikbaar zijn via het actueel rooster. Leerlingen kunnen in 
die uren met de studiewijzers voor de betreffende vakken aan de slag. Doe wat in de studiewijzers 
staat.  
In de middag zijn docenten wel beschikbaar en volgen we het actueel rooster. Dat betekent: een 
leerling volgt het actueel rooster en werkt volgens het rooster aan het vak dat in het rooster staat. Op 
dat moment is de docent ook met die les en klas/cluster aan de slag en kan er contact zijn. Leerlingen 
kunnen via e-mail vragen stellen en de docent kan op dat lesuur die vragen zoveel als mogelijk direct 
beantwoorden. Soms lukt het misschien al om via een videoverbinding contact te hebben. De ene 
docent is daar verder in dan de andere en daarom maken we nu ook de slag naar Microdoft Teams. 

o Vanaf maandag 23 maart gaan we ook via Microsoft Teams werken. Daar volgt later deze week de 
instructie voor leerlingen voor.   

o In de periode tot en met maandag 6 april wordt er niet getoetst. De periode daarna moet opnieuw 
bekeken en gepland worden. Dat is nu nog niet te doen, dus daarover later meer. Deze zin geldt niet 
voor de eindexamenleerlingen. Zij krijgen vanmiddag een apart bericht.  

o Hier de herhaalde oproep aan alle leerlingen om ervoor te zorgen dat je kunt werken in de digitale 
Mijn.Zaam-Office omgeving en in de Magister ELO. Alle leerlingen kunnen schoolmail ontvangen en 
versturen via hun zleerlingnummer@leerling.gerritvdveen.nl e-mailadres. Gisteren is de stap voor 
stap instructie gestuurd.  

o Per heden is het volgende afgesproken: leerlingen die niet in hun Outlook-omgeving (schoolmail) 
kunnen inloggen worden verwezen naar onze systeembeheerder Dion van Tongeren: 
d.van.tongeren@gerritvdveen.nl. Mocht je niet kunnen inloggen in Magister, stuur dan een mail naar 
info@gerritvdveen.nl 

o Onze eindexamenleerlingen in 5havo/6vwo en hun ouders/verzorgers krijgen vandaag een specifiek 
aan hen gericht bericht met nadere informatie over het SE en de afronding daarvan.  

o Voor ouders: help, structureer en ondersteun uw kind in de nieuwe situatie. Zorg dat zij evenveel 
werken als ze op school zouden doen, houd de vaart erin, maak een planning, maak afspraken over 
werktijden en vrije tijd. Het gaan werken volgens actueel rooster biedt enige structuur. De nieuwe 
situatie betekent ook voor de thuissituatie heel veel. Sociale onthouding betekent ook dat leerlingen 
niet veel naar buiten kunnen /mogen en niet fysiek kunnen afspreken met hun vrienden. Alles is 
anders en dat is heel heftig.  

o Het blijft van groot belang ons op de hoogte te houden van de persoonlijke gezondheidssituatie indien 
nodig. We verzoeken u dringend om uw kind bij ziekte op de gebruikelijke manier ziek te melden. Zo 
kunnen wij onze administratie up to date houden. Meld uw kind liefst voor 9 uur in de ochtend ziek via 
absenties@gerritvdveen.nl of bel 020 679 99  05, keuzemenu 1 (verzuim) en spreek de voicemail in. 
Houd ons op de hoogte van het ziekteverloop en meld uw kind ook weer beter. Op deze manier 
houden we het overzicht. 
  

Let op elkaar en zorg goed voor elkaar.  
  
We houden contact! 
  
Met hartelijke groet,  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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