
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, donderdag 19 maart 2020 
 
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 

o Vanochtend is de eerste groep medewerkers geschoold in het werken met Microsoft Teams. Morgen 
de tweede groep. We zijn druk aan het oefenen en leren en experimenteren hierin. Het is 
ongelooflijk te merken hoe snel de digitale ontwikkeling nu gaat.  
Vanaf volgende week zullen we proefdraaien en meer en meer gewend raken in het werken met 
Microsoft Teams. Het zal voor iedereen even wennen zijn en we geven onszelf en de leerlingen de 
tijd en ruimte om er aan te wennen.   

o Ook onze leerlingen gaan dus werken in en met Microsoft Teams. Het belang van in kunnen loggen 
in de digitale omgeving is ondertussen wel duidelijk. Toch merken en horen we dat sommige 
leerlingen hun schoolmail  nog steeds niet lezen en nog niet ingelogd zijn. Dat kan echt niet. 
Mochten jullie iemand kennen die hier nog in achterloopt: maak duidelijk dat dit geregeld moet zijn 
en laat de betreffende leerling en ouders contact met school zoeken om het wél voor elkaar te 
krijgen.   

o Een dringend verzoek aan leerlingen die de afgelopen maand(en) gewisseld zijn van klas, vak of 

lesgroep: de kans is groot dat je dan verkeerd staat ingedeeld in Microsoft Teams. Je moet er dan 

samen met je docenten zelf voor zorgen dat je in de goede teams terechtkomt. Vraag je docent of 

hij/zij je toevoegt en controleer of je voor alle vakken ingedeeld bent. 

o Voor de derde klassers: betreft de profielkeuze klas 3: alle leerlingen van klas drie hebben vrijdag 13 

maart 2020 via schoolmail een digitaal formulier voor de profielkeuze ontvangen. Het invullen van 

de profielkeuze gebeurt nu niet in het mentoruur maar thuis. De deadline is maandag 23 maart 

2020. Het verzoek is om thuis samen te controleren of het digitale profielkeuzeformulier is ingevuld 

en eventueel te helpen indien gewenst. Mocht u er niet uitkomen, neem dan contact op met de 

mentor. 

o We draaien vandaag en morgen volgens het actueel rooster. We zijn aan het nadenken hoe we een 

enigszins aangepast rooster kunnen invoeren. Zodra we daar een besluit over genomen hebben, 

wordt dat met iedereen gedeeld.  

o Vandaag nog een keer deze mededing in de update mail: 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 Wij krijgen veel reacties van ouders op alle inzet en communicatie. Dat is hartverwarmend. Er komen 
ook mooie voorstellen en hulpaanbiedingen vanuit ouders. Heel veel dank voor al het meedenken. 
We doen ons best u ook persoonlijk te beantwoorden of persoonlijk te benaderen. Het is heel erg 
fijn te merken dat we samen optrekken en er samen het beste van maken.   

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. 
  

We houden contact! 
  
Met hartelijke groet,  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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