Rotterdam, 16 maart 2020

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,
Gezien alle maatregelen met betrekking tot het indammen van het Coronavirus staan we de
komende weken met elkaar voor een onderwijskundige uitdaging.
‘Samen voor goed onderwijs’, één van de kernwaarden op het Vak College Hillegersberg, zal hierbij
wederom centraal staan.
Wij gaan de komende weken ‘Onderwijs op Afstand’ organiseren en daarbij wordt van school,
docenten, leerlingen en ouders een bijzondere inspanning gevraagd.
Wat kunt u van school en de docenten verwachten:
-

Alle docenten leveren per vak, per leerlaag en per lesuur een opdracht aan in Magister.
Bij de opdracht zit een omschrijving zodat de leerlingen weten wat ze moeten doen.
(Mogelijk zit er ook een presentatie, een instructiefilmpje of een handige ‘link’ bij).
Iedere docent geeft in zijn opdracht aan op welke momenten hij/ zij in zal gaan op vragen die
de leerlingen via Magister/(Magisterberichten) aan hem/haar gesteld hebben.

Wat verwachten wij van de leerlingen:
-

Leerlingen maken hun opdrachten en leveren die, indien gevraagd, in via Magister
opdrachten.
Er zijn 5 standaard hulplijnen:
o Kijk in je leer/ werkboek of in je ELO op Magister bij het betreffende vak
o Zoek op internet naar informatie of tips
o Bel, app of…. een medeleerling
o Vraag het aan iemand thuis (broer, zus, ouder, verzorger…)
o Stel je vraag via Magister berichten aan je docent

Wat verwachten wij van de ouder(s)/ verzorger(s):
-

Dat u deze brief doorneemt met uw zoon/ dochter.
Verder wordt van u vooral een ondersteunende en stimulerende rol verwacht. Zo kunt u:
o Helpen bij het maken van een weekplanning
o Uitleg geven bij de opdrachten
o Helpen bij het formuleren van concrete vragen

Let wel: wij gaan er vanuit dat de leerlingen de opdrachten maken en dat ze dus vooruitgang boeken
in hun studie. Als de scholen weer open gaan, sluiten we aan op dat verwachte niveau. Voorkom dus
achterstanden.

Wat is verder belangrijk:
-

Magister wordt gebruikt als platform voor de opdrachten en voor de communicatie met
leerlingen en ouders.
De vakdocent is bij les gerelateerde vragen het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en
ouders en communiceert via Magister berichten.
Mochten er vakoverstijgende vragen zijn dan kunt u via Magister contact opnemen met de
coach van uw zoon/ dochter.
De aanvang/ doorgang van de stage leerjaar 3 is afhankelijk van de ontwikkelingen de
komende periode. Zodra hier beslissingen in worden genomen zullen we deze met u delen.
Over het centraal examen (CSE) en het Praktijkexamen (CSPE) is op dit moment nog geen
concrete informatie bekend. Mogelijk worden de examens verplaatst naar een later tijdstip.
Zodra wij meer weten informeren wij u.

Wij gaan ons uiterste best doen om ook ‘Samen voor goed Onderwijs op Afstand’ succesvol te
maken.
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