
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
 
Gisteren is er door alle docenten op school en thuis met veel energie gewerkt aan een 
degelijk thuisprogramma voor de leerlingen. Vandaag krijgt dat een vervolg, zodat de 
leerlingen uiterlijk morgen aan de slag kunnen met plannen, werken en leren. Uw hulp en 
ondersteuning zijn daarbij nodig. 
 
In deze brief vindt u meer informatie over onderwijs op afstand en andere zaken die spelen. 
 
Communicatie 
Nu we onze leerlingen niet op school zien, is digitale communicatie van groot belang. 
Docenten gebruiken daarvoor het schoolmailaccount van de leerling. We willen u vragen uw 
kind te vertellen dat hij/zij zijn schoolmail dagelijks checkt. 
 
Iedere week neemt de mentor telefonisch contact op met iedere mentorleerling. Onderwerp 
van gesprek zijn het welbevinden van de leerling en de studieresultaten. Als u behoefte 
heeft aan contact met de mentor, kunt u hem/haar mailen zodat er eventueel een 
belafspraak gemaakt kan worden. 
 
Docenten geven op Classroom/Moodle (zie hieronder) aan wanneer zij beschikbaar zijn voor 
leerlingen. Het gaat dan om virtueel contact, zodat leerlingen vragen kunnen stellen. 
Leerlingen komen niet naar school. 
 
Onderwijs op afstand 
Iedere leerling gaat vanaf woensdag thuis aan de slag. Hij/zij weet per vak waar de digitale 
informatie te vinden is. Dit is ook de plek waar de planning tot 6 april op zal komen te staan. 
Voor klas 1 t/m 5 zal dat in het algemeen Classroom zijn. In de bovenbouw, vanaf klas 4, kan 
het ook zijn dat Moodle wordt gebruikt. Uw kind weet welk vak waar te vinden is, want 
digitaal werken doen we gelukkig al langer. 
 
Docenten kunnen formatief digitaal toetsen of vragen bepaalde opdrachten digitaal in te 
leveren. Zodoende houden zij zicht op de voortgang van uw kind. 
 
We gaan ervan uit dat uw kind alle opdrachten van docenten uitvoert en hulp vraagt waar 
nodig. Als de school weer open gaat – en we hopen dat dat 6 april het geval zal zijn – 
rekenen we erop dat ieder leerling ‘bij’ is.  
Mocht uw kind ziek worden, dan meldt u dat aan de mentor. 
 
Ondersteuning thuis 
Het is van groot belang dat er tot 6 april een bepaalde mate van orde en regelmaat voor uw 
kind is zodat er daadwerkelijk gestudeerd kan worden. Zeker voor de onderbouwleerlingen, 
klas 1 t/m 3, kan het helpen om samen een dagrooster te maken waarin ook tijd is voor 
ontspanning en bewegen (bij voorkeur in de buitenlucht).  
De vakgroep LO stuurt u een aparte mail met daarin de gegevens van een speciale Classroom 
waarin hun GoFit20 programma staat, zodat leerlingen thuis aan hun conditie en spierkracht 
kunnen blijven werken. En natuurlijk kunt u meedoen. 



 
Praktische zaken 

- V6-leerlingen die thuis geen computer of ander device hebben, kunnen dat bij 
Hanneke de Vriend melden (vrih@stanislascollege.nl). Zij kunnen dan op afspraak 
een (leen)Chromebook komen halen op school; 

- De toetsweek en SE-week zijn tot nader order opgeschort. We kunnen op dit 
moment nog niet zeggen of dit om uitstel of afstel gaat; 

- De school is deze week open van 9.00-15.00 uur. Leerlingen die ouders hebben met 
een vitaal beroep en niet alleen thuis kunnen blijven, kunnen naar school komen. 
Wilt u dit van tevoren melden bij Hanneke de Vriend (vrih@stanislascollege.nl)? 

- In de bijlage Afstandsonderwijs Leerlingen vindt u meer informatie. 
 

Wij realiseren ons dat we niet alleen van leerlingen, maar ook van u als ouder(s)/verzorger(s) 
het nodige vragen. Wij weten echter ook dat u betrokken bent bij het onderwijs van uw kind 
en bij onze school. Daar zijn we blij mee. 
Wij vertrouwen er dan ook op dat we hier samen goed doorheen komen. 
 
U krijgt van ons geregeld een bericht over de stand van zaken. Uiteindelijk hopen we 
iedereen weer in goede gezondheid op 6 april te kunnen begroeten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de schoolleiding 
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