
 

 

Zundert, 16 maart 2020  

Betreft: invulling onderwijs op afstand 

 

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen van Mencia Sandrode,  

Middels deze brief informeren wij jullie over een aantal afspraken die we voor de komende 

tijd gemaakt hebben. 

 

Onderwijs 

Zoals gisteren is besloten, gaan we vanaf a.s. woensdag 18 maart 2020 onderwijs op 

afstand aanbieden. Concreet betekent dit dat we volgens het reguliere lesrooster werken, het 

verschil is dat leerlingen en docenten niet bij elkaar één ruimte zitten. 

Het is de bedoeling dat leerlingen via de studiewijzer en lesdoelen in Magister weten wat er 

van hen verwacht wordt en dat ze op het tijdstip van de les aan het ingeroosterde vak 

werken. Dat betekent dat alle informatie in de ELO van Magister te vinden is.  

 

Communicatie 

Het zou fijn zijn als leerlingen tijdens de les via video of chat vragen kunnen stellen of 

instructie van hun docenten kunnen krijgen. Dat is mogelijk via Microsoft Teams of via 

Google Hangouts. Omdat op dit moment heel Nederland overschakelt naar digitaal onderwijs 

is het onzeker of deze functionaliteiten werken (vanwege de belastbaarheid van de servers 

van deze online platformen). Daarom laten we docenten vrij om dit wel of niet in te zetten.  

Het zou dus kunnen dat sommige docenten gebruik gaan maken van een digitaal 

communicatiemiddel. Als jullie, leerlingen of ouders, zelf ideeën of suggesties hebben om 

onderwijs op afstand snel en effectief in te richten dan horen we dat graag.   

 

Openingstijden school (08.30 - 14.30 uur) + opvangmogelijkheden 

Het streven is dat de school open blijft om: 

 opvang te kunnen bieden aan leerlingen wiens ouders werkzaam zijn in de vitale 

beroepen (U kunt hiervoor contact opnemen met ondergetekende.) 

 leerlingen de gelegenheid te bieden spullen uit hun kluisje te halen; 

 problemen met een kapot of niet goed functionerend Chromebook op te lossen. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Praktische vakken:  

Voor deze vakken geldt dat er op creatieve wijze invulling aan de lessen wordt gegevens.  

 

Toetsen 

Om te voorkomen dat de leerlingen na 6 april of later overladen worden met toetsen, denken 

we na over alternatieve toetsing: digitale toetsen maken, werkstukken, online presentaties 

etc. 

  

Ziek 

Ben je ziek en ben je niet in staat om voor school te werken, dan verzoeken we u op de 

gebruikelijke manier ziek te melden. Ziekmelden kan bij voorkeur per mail naar 

sandrode@mencia.nl. 

 

Tot slot 

In deze onzekere tijd is de toekomst ongewis, laten we er samen het beste van maken. Drie 

weken de school dicht doen klinkt leuk, maar voor iedereen is het beter dat het onderwijs zo 

snel mogelijk weer hervat wordt. Daarom hoop ik dat jullie, leerlingen en ouders, zo goed 

mogelijk meewerken om deze noodvoorziening succesvol te laten zijn.  

 

Hartelijke groet, mede namens de heer Vermeeren en de heer Janssen, 

 

Anne-Geerke Hesselink 
Directeur a.i. 
Mencia Sandrode 
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