
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, zondag 22 maart 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 
  
In deze update vooral aandacht voor het nieuwe blokrooster waar we vanaf maandag 23 maart 2020 mee 
zullen werken. Vanaf deze maandag werken we dus niet meer met het gebruikelijke rooster met lessen 
verdeeld over een lesdag van het eerste tot en met het negende uur. 
 

o Het blokrooster bestaat uit drie blokken op de dag: van 9-11 uur, van 11 tot 13 uur en van 13 tot 15 
uur; 

o In deze blokken staan vakken op jaarlaag bij elkaar met een vast conctactmoment. Dat is gedaan om 
risico van uitvallende collega’s te spreiden. Als de eigen docent ziek mocht worden, zijn er andere 
sectieleden beschikbaar om in te vallen; 

o De mentorlessen hebben ook een eigen moment in het rooster gekregen. Op dit moment kan de 
mentor met zijn/haar mentorleerlingen contact hebben; 

o Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn: vraag de mentor en of de vakdocent; 
o We starten morgen met het blokrooster. Ook dit is nieuw en ook dat zal voor iedereen even wennen 

zijn. Dat is geen probleem. We gunnen onszelf de tijd hier aan te wennen. De verdere verfijning volgt 
vanzelf en is mede afhankelijk van de ervaringen;  

o Het blokrooster staat per heden in het basisrooster dat via de website te vinden is. Check je rooster!  
http://gerritvdveen.nl/RST/NIEUWklas0WEB.htm Vakdocenten en mentoren zijn bereikbaar via de 
schoolmail en via Microsoft Teams. In de ELO van Magister zijn studiewijzers en lesmaterialen te 
vinden; 

o     Ook onze leerlingen gaan dus werken in en met Microsoft Teams. Het belang van in kunnen loggen 

in de digitale omgeving is duidelijk. Zorg er 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     Alle tot nu toe gestuurde updates voor ouders en leerlingen staan op onze website verzameld onder 
https://gerritvdveen.nl/ouders/communicatie/ 

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 goede zondag. We houden contact.  
 
  
Met hartelijke groet,  
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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