
Datum: 16-03-2020 

 

Betreft: vervolg op ouderbrief sluiting scholen 16 maart tot 6 april  

  

Beste ouder/verzorger van leerjaar 3, 

 

Onze school zal tot en met 6 april gesloten zijn. Middels deze brief proberen wij u zo goed mogelijk 

van informatie te voorzien in deze voor iedereen spannende tijd. 

 

• Morgenochtend, dinsdag 17 maart 2020, kan iedere leerling uit leerjaar 3 tussen 11.00 uur 

en 11.30 uur op school komen om eventuele schoolspullen op te halen (ten behoeve van de 

thuisstudie). 

• De leerlingen uit leerjaar 3 kunnen aan de hand van hun studiewijzers thuis werken/leren 

voor alle vakken voor SE (schoolexamen) periode 4. Deze studiewijzers, waarin wekelijks de 

leerstof staat vermeld, staan vanaf morgen op onze schoolwebsite onder het kopje 

‘LEERLINGEN’.  

• De leerling kan zijn/haar gerichte vragen over leerstof stellen aan de betreffende vakdocent 

door hen een e-mail te sturen (4 letterige afkorting van de docent@stanislascollege.nl). Ons 

streven is dat vakdocenten binnen 24 uur deze vragen beantwoorden. 

• Het is prettig voor onze bovenbouwleerlingen en de school dat we de SE 3 periode afgelopen 

week al hebben afgerond. Volgens planning zijn de cijfers aanstaande vrijdag 20 maart om 

12.00 uur voor de leerling en u zichtbaar in Magister. De leerling (of u) dient maandag 30 

maart voor 15.00 uur aan te geven via Magister welk vak de leerling wenst te herkansen. 

De dag van de daadwerkelijke herkansing (en inhalen van toets(en) indien van toepassing) 

wordt wel verplaatst, namelijk naar donderdag 9 april 2020. Zodra de leerling weet welk vak 

hij/zij wenst te herkansen kan de leerling thuis ook alvast goed voor deze herkansing gaan 

leren. 

• De leerlingen kunnen ook thuis een kijkje nemen op de website: www.examenblad.nl. Hier 

zijn landelijke examens te vinden en te oefenen van alle vakken. Voor een derdejaars leerling 

is het prettig om alvast te weten wat er zoal op het landelijk examen in leerjaar 4 van hen 

gevraagd wordt. 

• De stages van leerjaar 3 gaan definitief niet door. Hierbij vragen we iedere leerling/ouder om 

zelf ook contact op te nemen met hun stageadres en aan te geven dat de stage niet doorgaat 

wegens het coronavirus. Wij zullen de RIVM berichtgeving verder volgen en u op een later 

moment in het schooljaar op de hoogte stellen wat het eindbesluit zal zijn rondom stage 

leerjaar 3. 

• Voor wat betreft de reis naar Euro Disney die aan het eind van dit schooljaar gepland staat 

volgen wij de RIVM berichtgeving. De deadline voor het inleveren van het strookje of uw kind 

wel of niet wenst deel te nemen stond op 27 maart. De nieuwe deadline is woensdag 15 april 

2020. 

 

Tot slot wensen wij u en uw familie een goede gezondheid toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. C. Gerrets 

Teamleider leerjaar 3 

Stanislascollege Krakeelpolderweg 

http://www.examenblad.nl/


 

 


