
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, maandag 23 maart 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
 
  

o Vandaag is het blokrooster van start gegaan. Begrijpelijk dat er ook direct vragen komen en heel fijn 
dat deze vragen gedeeld worden. In het blokrooster staan geen pauzes opgenomen. Onze 
inschatting is dat de pauzes vanzelf ontstaan omdat niet elk blok van 2 uur volledig ingevuld zal 
worden. Een collectieve pauze inroosteren lijkt niet nodig. Als dit een inschattingsfout blijkt te zijn, 
zullen we het heroverwegen. De invulling van het blok zal per vak en per docent verschillend zijn. 
Soms zal er collectief ingebeld worden, soms zal er een korte uitleg/instructie gegeven worden, 
soms zal er naar de studiewijzer verwezen worden en zo zijn er meerdere mogelijkheden en 
invullingen te bedenken. We doen nu de eerste ervaringen op en zullen aan de hand van die 
ervaringen vast weer tot nadere verfijning komen. Laten we elkaar de tijd en ruimte gunnen om te 
wennen en ervaring op te doen. 

o Vragen over het inloggen in Outlook en Teams moeten gemaild worden naar systeembeheerder 
Dion van Tongeren via d.van.tongeren@gerritvdveen.nl    

o Vragen rond inloggen in Magister kunnen naar  info@gerritvdveen.nl .  
o Neem bij vragen of onduidelijkheden contact op met de mentor en of de vakdocent. We doen ons 

best vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden; 
o Woensdag lezen we het blokrooster ook in Magister in. Leerlingen kunnen dan ook hun rooster in 

Magister zien. Nu is het rooster te vinden via het basisrooster op de website 
http://gerritvdveen.nl/RST/NIEUWklas0WEB.htm 

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 
  

Morgen weer een nieuwe update. Ik ben benieuwd wat er vanavond in de persconferentie allemaal gezegd 
gaat worden.  
 

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

mailto:d.van.tongeren@gerritvdveen.nl
mailto:info@gerritvdveen.nl
http://gerritvdveen.nl/RST/NIEUWklas0WEB.htm
https://gerritvdveen.nl/ouders/communicatie/
mailto:absenties@gerritvdveen.nl

