
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

  

Volgende week kunnen we alle leerlingen gelukkig weer verwelkomen op onze school. Wij kijken er 

naar uit om uw kind weer fysiek onderwijs te bieden. Het onderwijs op afstand en de online lessen 

boden weliswaar een goed alternatief, maar wij denken dat het zowel voor leerlingen als docenten 

heel goed is dat het onderwijs weer op school plaatsvindt. 

Uiteraard volgen wij bij de organisatie van ons onderwijs de richtlijnen van het RIVM en wij gaan 

ervan uit dat u en uw kind(eren) dat ook doen. Op die manier kunnen wij onze dagelijkse 

onderwijspraktijk zo veilig mogelijk houden. Een aantal specifieke punten brengen wij graag nog 

even extra onder de aandacht: 

• De ventilatie in ons gebouw is goedgekeurd. Dat wil zeggen dat wij voldoen aan de eisen van 

het vigerende bouwbesluit. Tijdens de lessen houden we de ramen en indien mogelijk ook 

de deuren open. 

• Als de leerling op vakantie is geweest in een gebied dat oranje was of tijdens uw verblijf 

oranje is geworden, dan is de leerling na 10 dagen quarantaine weer van harte welkom op 

onze school. Wilt u aan de betreffende coördinator melden dat uw kind om die reden thuis 

is? Via de Classroom van ieder vak kan uw kind op de hoogte blijven van wat er in de les 

gebeurt.  

• Het is noodzakelijk dat leerlingen anderhalve meter afstand houden tot hun docent of 

andere medewerkers van school. Wij gaan ervan uit dat leerlingen zich aan die regel 

houden. 

• Het dragen van mondkapjes is conform richtlijnen op onze school niet verplicht. Uiteraard 

staat het leerlingen vrij wel een mondkapje te dragen. 

Op de site van onze school staat informatie over de maatregelen die we hebben genomen over 

ventilatie en andere Corona-gerelateerde zaken. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem  

Zoals u weet starten we dit schooljaar met een nieuw onderwijsconcept, waarbij we leerlingen meer 

regie willen geven over hun onderwijs. Er is daarom ook een nieuw rooster, met lessen van 60 

minuten en ruimte voor maatwerk. We kijken er erg naar uit ons nieuwe concept nu echt in de 

praktijk te brengen.  

Bij het nieuwe concept hoort ook dat leerlingen meer bewust omgaan met het plannen van 

huiswerk. Om het voor leerlingen overzichtelijk te houden, hebben we besloten dat alle planningen 

(huiswerk, lesstof, toetsstof) op één plek te vinden zijn: in de Classroom. Het huiswerk komt dus niet 

meer in Magister. Cijfers, absenties en dergelijke worden nog wel in Magister bijgehouden. 

Tot slot herinneren wij u graag nog even aan de procedure rond het melden van absentie. Als een 

leerling ziek is, moet dat de eerste dag tussen 8:15 en 9:00 uur digitaal via het ouderaccount in 

Magister gemeld worden.  

Meldingen van overig verzuim (tandarts, huisarts, orthodontist, etc.) kunnen vanaf klas 2 per mail 

worden doorgegeven. In de brugklas is de procedure anders, betreffende ouders hebben daarover 

informatie ontvangen.  

De door u als ouder gemaakte verzuimmelding wordt binnen twee dagen administratief verwerkt en 

kunt u via uw ouderaccount terugzien in het verzuimoverzicht in Magister. Het is nadrukkelijk de 



bedoeling om verzuim zo tijdig mogelijk, maar in ieder geval vóóraf te melden. Het melden van 

verzuim kan via: 

•             Havo: HavoSCWmelding@stanislascollege.nl  

•             Atheneum:  AthSCWmelding@stanislascollege.nl  

•             Gymnasium: GymSCWmelding@stanislascollege.nl 

  

Wij zijn ons er van bewust dat we een onvoorspelbaar en ongetwijfeld veelbewogen schooljaar 

tegemoet gaan. Ondanks de ongebruikelijke omstandigheden zullen wij ons zoals altijd volledig 

richten op de zorg voor en de ontwikkeling van de leerlingen die aan ons zijn toevertrouwd. 

  

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

Sonja de Kreij 

Rector SCW 
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