
 
 

 

 

Zundert, 17 maart 2020 

 

Betreft: thuisonderwijs  

 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s) / verzorger(s), 

 

De maatregelen die de minister afgelopen zondag afkondigde, gelden in elk geval tot 6 april. Zoals 

het er nu uitziet, gaan we vooral langs digitale weg onderwijs verzorgen. Dat is voor bijna iedereen 

op school nieuw en onwennig. Vanaf morgen, woensdag 18 maart, proberen we de lessen weer zo 

goed en zo kwaad als dat gaat volgens lesrooster te geven.  

 

Thuisonderwijs 

Leerlingen kunnen in Magister hun rooster zien. Bij elke les staat aangegeven wat het huiswerk / de 

leerstof is, in de ELO staan studiewijzers en digitaal lesmateriaal. De afgelopen dagen hebben de 

docenten ervoor gezorgd dat de studiewijzers en lessen in Magister goed gevuld zijn zodat leerlingen 

precies kunnen zien wat er van hen verwacht wordt.  

Veel docenten zullen gebruik gaan maken van Microsoft Teams, een handig communicatie- en 

samenwerkingsplatform dat veel mogelijkheden biedt zoals permanente chat, videobellen, 

documenten delen etc. Alle medewerkers én leerlingen van Mencia hebben de beschikking over 

Office365 en kunnen dus gebruik maken van deze tool. 

 

Ter voorbereiding op het thuis onderwijs zou het fijn zijn als jullie, leerlingen, jullie vast gaan 

verdiepen in Teams. Dit is vrij eenvoudig en nog leuk ook.  

1. Ga via www.sandrode.nl naar de inlog van Office 365, het linkje staat onder aan de website. 

2. Log in met je schoolaccount gegevens (skvm<leerlingnummer>@skvob.nl en je 

wachtwoord). 

3. Ga naar de app 'Teams'. 

4. Docenten maken digitale klassen aan. Via de code die je bij het huiswerk in Magister vindt, 

kun je in de digitale klas van dat vak komen. Je hoeft deze code maar één keer te gebruiken.  

5. De docent zal tijdens de ingeroosterde lesmomenten een 'vergadering' openen, waardoor 

leerlingen mondeling (via video chat) vragen kunnen stellen en docenten instructie kunnen 

geven. Ook buiten de vergaderingen loopt de chatfunctie gewoon door, dus vragen stellen 

via chat kan altijd. 

 

In de handleiding voor thuisonderwijs staat de instructie hoe je kunt deelnemen aan een les op 

afstand. Lees de handleiding goed door. 

http://www.sandrode.nl/
https://sandrode.nl/wp-content/uploads/200317-Handleiding-onderwijs-op-afstand_leerlingen.pdf


Boeken ophalen 

Heel veel leerlingen hebben hun schoolboeken al uit hun kluisje gehaald. Mocht je je spullen nog 

niet opgehaald hebben, doe dat dan vandaag of morgenochtend. Vanaf woensdag 18 maart 13.00 

uur is de school voor leerlingen gesloten. 

 

Ouders met een ‘cruciaal beroep’ 

Leerlingen, voor wie er thuis geen opvang is en ouders werkzaam zijn in één van de cruciale 

beroepsgroepen, zijn welkom op school. Voor hen is er de mogelijkheid om op school te werken. We 

vragen ouders om de leerlingen die hiervan gebruik willen maken deze tijdig aan te melden bij 

ondergetekende.  

 

Examenleerlingen/ schoolexamens 

De examenleerlingen en andere leerlingen met schoolexamens vormen op dit moment een 

bijzondere groep. Maandag lazen we op de site van het ministerie van OCW: ‘Bij scholen kan de 

vraag leven of reeds geplande schoolexamens wel door mogen gaan. Omdat de situatie nog volop in 

ontwikkeling is, is besloten tot nader order scholen ook geen schoolexamens mogen afnemen. Er zal 

zo snel mogelijk worden gecommuniceerd of en onder welke voorwaarden schoolexamens 

eventueel wel door kunnen gaan.’  

 

Aangezien er op dit moment nog niet meer duidelijkheid is gegeven, kiezen we ervoor om ook voor 

de rest van deze week alle SET’s, mondeling en schriftelijk, uit het rooster te halen. Zodra wij meer 

duidelijkheid kunnen geven over de manier waarop we de examens weer op kunnen pakken, 

informeren wij alle betrokkenen nader. 

 

Ouderavonden en andere activiteiten 

Tot de meivakantie worden alle (avond)activiteiten van de school geschrapt. Dit betekent dat alle 

ouderavonden, voorlichtingen enzovoorts komen te vervallen. Vragen over de ontwikkeling en/of de 

studievoortgang van uw zoon of dochter kunt u richten aan de mentor. 

 

Mediatheek 

Over alle boeken die tussen 9 maart en 13 april ingeleverd moeten worden zal geen boete voor te 

laat inleveren gerekend worden. De al bestaande oudere boetes blijven wel openstaan.  

Voor wie het nog niet weet: installeer de Aura library app op je telefoon. Hiermee kan je precies 

zien wat je geleend hebt, je boeken verlengen en zien hoe hoog de eventuele openstaande boete is. 

Heb je vragen, mail gerust naar pgoossens@mencia.nl.  

 

 

We realiseren ons dat het aanbieden en volgen van onderwijs op afstand in de situatie waarin we 

ons momenteel bevinden veel gaat vragen van docenten, leerlingen en ouders/verzorgers. We 

vertrouwen er echter ook op dat we dit met elkaar op een goede en zinvolle manier vorm zullen 

gaan geven en wensen iedereen daarbij heel veel succes. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de heer  J. Hadders, rector 

 

Anne-Geerke Hesselink 

Directeur a.i. 

Mencia Sandrode  
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