
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 20 maart 2020 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 
  

o Ook vandaag is een grote groep medewerkers geschoold in het werken met Microsoft Teams. We 
blijven oefenen en leren en experimenteren hierin.   
Volgende week zullen we verder 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 nu wel duidelijk. Zorg er dit weekend voor dat je ook in Teams kunt werken. 

Lukt dat nog niet? Neem dan contact op met je mentor en of de leerjaar-coördinator. Of vraag een 

medeleerling je te helpen. Mocht je 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 Er ontstaan in deze tijd hele mooie nieuwe dingen. Het is goed deze mooie nieuwe ontwikkelingen 
met elkaar te delen en elkaar daarmee te inspireren. Vandaag de workout van de sectie LO: 
https://youtu.be/dNfhXNDbhmQ 
En een filmpje gemaakt door leerling Nicolaas Mol uit 2ha. Gemaakt voor zijn medeleerlingen in 2ha 

en met zijn toestemming met jullie allen gedeeld. Zie het filmpje in de bijlage bij deze mail. 

o Alle tot nu toe gestuurde updates voor ouders en leerlingen staan op onze website verzameld onder 
https://gerritvdveen.nl/ouders/communicatie/    

o We krijgen vanuit ouders heel veel steunbetuigingen en complimenten over wat we tot nu toe aan het 
doen zijn. Dat is heel fijn. Dank daarvoor! Er wordt ons ook veel hulp en ondersteuning aangeboden. 
Dat is ook heel fijn en waar mogelijk reageren wij persoonlijk naar de aanbieders.  
Vandaag breng ik één initiatief onder de aandacht. Ouder Heleen Schreuder is een huiswerkplatform 

aan het opzetten. In dit huiswerkplatform wordt een hulpvraag gekoppeld aan een hulpaanbieding. In 

de brief bij deze mail is hier meer over te lezen. Heleen Schreuder wil de kartrekker zijn. Na het 

weekend hoort u hier meer over. Mocht u nu al enthousiast zijn en iets kunnen bieden: reageer naar 

Heleen Schreuder. Het genoemde Excelbestand zal gevuld gaan worden en wordt na het weekend 

gedeeld.   

o We draaien hoogstwaarschijnlijk vanaf aanstaande maandag al met een aangepast rooster waar we 
meer in blokken van beschikbaarheid van docenten gaan werken. Er wordt heel hard gewerkt dit 
mogelijk te maken. Houd het actueel rooster in de gaten. Waarschijnlijk zal er zondag nog een 
updatemail met nadere uitleg en instructie over dit aangepaste rooster gestuurd worden. Het is 
sowieso aan te raden in het weekend ook de mail bij te houden.  

o Blijf ons bij ziekte informeren en houd contact via absenties@gerritvdveen.nl of bel 020 679 99 05, 
keuzemenu 1 (verzuim) en spreek de voicemail in 
  

Ik wens iedereen een goed weekend. We houden contact.  
 
  
Met hartelijke groet,  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
  

https://youtu.be/dNfhXNDbhmQ
https://gerritvdveen.nl/ouders/communicatie/
mailto:absenties@gerritvdveen.nl


 

Uitwerking idee Huiswerkhulp Hulp GvdV – Hulp op afstand voor 
leerlingen en ouders van het Gerrit van der Veen College 
 
 
 
Wat: maken van een communicatieplatform  (‘Huiswerkhulp op afstand’?) waarin ouders elkaar en leerlingen 
kunnen helpen bij het begeleiden en plannen van het huiswerk voor de komende periode. Vanuit dit platform 
worden ouders  – op basis van hun expertise – gekoppeld aan leerlingen die hulp nodig hebben bij het maken 
en plannen van het huiswerk. 
Waarom: In deze uitzonderlijke situatie van verplicht thuiswerken wordt een groot beroep op de 
zelfstandigheid van de leerlingen gedaan. Niet alle leerlingen kunnen hierbij hulp ontvangen van ouders of 
andere familieleden. En dat terwijl Magister steeds meer gevuld wordt met berichten en opdrachten. Sommige 
leerlingen zien door de bomen het bos niet meer en trekken zich terug. Om te voorkomen dat zij op een later 
tijdstip in de problemen raken, hebben we dit platform in het leven geroepen. Met elkaar zorgen we voor 
elkaar.  
Wie: het platform is bedoeld voor ouders en leerlingen die een hulpvraag hebben op het gebied van: 

• Plannen en organiseren van je huiswerk 

• Inhoudelijke vragen over het huiswerk 

Hoe: Vanwege de urgente noodzaak van dit platform hebben we vooralsnog gekozen voor een simpele 
oplossing. We hebben een coördinator aangesteld die hulpvragers aan hulpaanbieders zal koppelen. Mocht u 
kunnen helpen, heel graag!  U kunt in dat geval mailen naar heleen.schreuder@hetnet.nl 
Graag het volgende aangeven:  

• Naam 

• E-mailadres 

• Telefoon 

• Expertise:  

[  ]  plannen en organiseren 

[  ] expertise op het gebied van de volgende vakken: 

• Leerjaar of leerjaren: 

• Niveau (havo/vwo):  

• Aantal uren beschikbaar op de volgende dagen: 

 
Mocht u of uw kind een hulpvraag hebben, dan graag eveneens mailen naar: heleen.schreuder@hetnet.nl en 
het volgende aangeven: 

• Naam leerling: 

• E-mailadres: 

• Telefoonnnummer: 

• Klas: 

• Hulpvraag: 

 
De coördinator gaat vervolgens aan de slag met de juiste match voor uw kind.  
Waar: Hulp wordt online, via de telefoon of met facetime aangeboden. In alle gevallen gaat het dus om hulp 
op afstand.  
Wanneer: Ingang  per direct. Natuurlijk moet er eerst een pool worden opgebouwd. Dat is een eerste 
vereiste. Maar geef vooral ook al meteen de hulpvraag aan zodat we direct aan de slag kunnen. 
Ik heb daar een simpele uitwerking in een excelsheetje van gemaakt. Zie bijlage. Al naar gelang de 
ontwikkelingen kan dat eenvoudig worden aangepast. 
Heleen Schreuder 
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