
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, donderdag 26 maart 2020 
 
 

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

  
  
• Voor onze eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers: vandaag sturen we het voorstel voor de 

afronding van ons SchoolExamen SE naar de MR met het verzoek daar zeer spoedig naar te kijken. 
Na instemming zullen we de eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers via een aparte brief 
informeren over de afronding van het SE. 

• We zitten met de Gerrits Workout van onze sectie LO in een filmpje van LOVID19 met daarin 
professor Erik Scherder. Kijk op https://youtu.be/7e3rqYHWF6E  

• De LO docenten van het Gerrit van der Veen College zijn een challenge gestart 
#blijfgezondblijfbewegen. Met de challenge kunnen echte limited edition Gerrits truien gewonnen 
worden. In de eerste challenge worden de leerlingen en medewerkers uitgedaagd creatieve 
beweegfilmpjes te maken van hun eigen versie van de Gerrits workout. Hier een filmpje ter inspiratie 
gemaakt door LO-docent Tes Schillemans: https://youtu.be/btIKLxcXMr4   

• Vandaag geven we aan de gemeente door hoeveel leerlingen thuis niet over een laptop en of over 
internet beschikken. De gemeente is hard bezig voor deze leerlingen iets te regelen. Ik hoop daar de 
betreffende leerlingen spoedig meer over te kunnen melden.  

• Gisteren is de link naar Het Huiswerk Platform gedeeld. Hier nogmaals. Zie deze pagina. 

• We zijn nu zo’n ruime week bezig met digitale lessen. Dat leidt tot ander contact dan we normaal met 
leerlingen hebben. Ouders hebben opeens een nog belangrijker rol thuis dan normaal. Hoe zorg je 
dat je kind aan het werk blijft? Een paar tips: 

• - Zorg voor structuur in de dag, normaal opstaan en op tijd naar bed in de avond. Zo mogelijk samen 
eten. 
- Beweging is heel goed om de hersens te laten werken. Ga samen bewegen (doe de Gerrit 
Challenge) of wandel zo mogelijk een rondje buiten. Zie de voorbeelden in deze update. 
- Blijf als ouder geïnteresseerd in school door in gesprek te zijn. Stel vragen. Vraag bijvoorbeeld in de 
avond wat er is gebeurd en of er nog huiswerk is of welke vakken de volgende dag op het programma 
staan.  
- Meer dan normaal kijkt uw kind nu op een scherm. Zorg voor een goede houding (stoel, bureau) en 
doe ook andere dingen (spelletje of een boek lezen).  
- Via allerlei kanalen en websites worden tips voor ouders gedeeld. Bijvoorbeeld deze: 
https://maken.wikiwijs.nl/158912/Les_op_afstand___informatie_voor_ouders  

• Mentoren zijn voor leerlingen hun eerste contactpersoon. Zorg ervoor dat jullie contact met elkaar 
houden. Laat weten hoe het met je gaat, waar je tegen aan loopt, wat goed gaat en wat nog moeilijk 
is. We vragen de mentoren dit ook aan jullie te vragen maar benoem het ook zelf. Wederzijds contact 
is belangrijk in deze gekke tijden! We hadden begin mei gesprekken gepland met leerling, 
ouders/verzorgers en mentor. Dat gaat nu niet. Houd ons ook als ouders/verzorgers op de hoogte 
hoe het gaat. Mail of bel de mentor met uw ervaringen. 

• We ontvangen vragen over toetsen en bevorderingsnormen. Op dit moment kunnen wij daar ook nog 
niets over zeggen. Er zijn gelukkig meer manieren dan toetsen om te zien of leerstof blijft hangen bij 
een leerling. En we zullen hier de komende tijd duidelijkheid over gaan geven. Het is nog maart. We 
hebben de tijd. 

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