
Mail voor leerlingen over afstandsleren 

 

Beste leerlingen van leerjaar 3, 

Dinsdagavond 31 maart was de uitspraak van de regering. De scholen blijven in ieder geval tot en met 

de meivakantie nog gesloten. Voor onze school houden we de datum tot 6 mei 2020 aan, waarop we 

zeker nog gesloten zijn. 

Belangrijk is dat jullie iedere week thuis met de lesstof aan het werk gaan en dat de docenten jullie, 

via afstandsleren (Ms Teams), daarbij kunnen ondersteunen. Zodat jullie, als je over mag naar leerjaar 

4, aan het einde van het schooljaar voor ieder vak de leerstof van leerjaar 3 zo goed mogelijk 

beheersen.  

Lessen: 

Vanaf volgende week zetten alle docenten in Magister bij elke les in je rooster wat je moet leren of 

doen. Dat kan zijn een instructiefilmpje, lesstof, opdrachten of iets anders. Als er sprake is van een 

instructiefilmpje of een speciale opdracht dan vind je online in Microsoft Teams een linkje. Als je 

daarop klikt wordt je naar het instructiefilmpje/de opdracht doorverwezen.  Voor iedere leerling geldt: 

open de betreffende les in Magister en kijk wat de docent van jullie verlangt. 

Via MS Teams kan je online contact zoeken met je vakdocent voor vragen over de leerstof. Wanneer 

en op welk tijdstip jouw vakdocent online is in Ms Teams kun je zien in onderstaand schema: 

 

Dinsdagen Donderdagen 

9.30 -   10.00   Nederlands 9.30 -   10.00  Engels 

10.00 - 10.30   Wiskunde 10.00 - 10.30  Economie 
10.30 - 11.00   Biologie 10.30 - 11.00  NaSk 

11.00 - 11.30   Maatschappijleer 11.00 – 11.30  Duits 

  
14.00 – 14.30 OAOG 14.00 – 14.30 PRMV 

14.30 – 15.00 MMPM 14.30 – 15.00 PPV 

 

Leerlingen die niet leveren: 

Je bent verplicht het huiswerk en de opdrachten die de docent opgeeft te maken. Het is niet 

vrijblijvend! Als je voortgang achterblijft zal eerst de vakdocent en indien nodig ook je coach contact 

met je opnemen. Als je te weinig met de lesstof bezig bent wordt het uiteindelijk lastig om je naar de 

volgende klas te bevorderen! We willen je met alles helpen maar geef dat wel zelf aan. 

 

 

 

Communicatie: 

Vakdocenten en leerlingen communiceren online met elkaar, volgens bovenstaand schema, via Ms 

Teams. Vanuit de schoolleiding zal er voornamelijk via de e-mail naar ouders en leerlingen 

gecommuniceerd worden. Let op dat je mailadres goed in Magister staat. En gebruik voor contact met 

de vakdocent of coach hun stanislascollege.nl account (vb. diej@stanislascollege.nl). Lukt het je niet 

om in te loggen in Magister of Ms Teams zoek dan contact met je coach zodat jullie het samen kunnen 

oplossen. 

 

mailto:diej@stanislascollege.nl


In het begin klonk het misschien best leuk om geen school te hebben. Inmiddels komen we er ook 

achter dat het niet ideaal is. Zoveel thuis zijn en met weinig bewegingsvrijheid is voor de meeste van 

ons niet heel prettig. Ik kan mij dus voorstellen dat niet ieder van ons zich even blij voelt. Ook als je 

gewoon even je hart wilt luchten mag je natuurlijk ook contact zoeken met je docenten of je coach. 

Zorg goed voor jezelf en de mensen om je heen en hopelijk zien we elkaar weer zo snel als mogelijk op 

school. 

 

Met vriendelijke groet en namens de gehele schoolleiding, 

 

Dhr. C. Gerrets 

Teamleider leerjaar 3 

Stanislascollege Krakeelpolderweg 

 

 


