
  
 

 

 

 

 

Rotterdam, 31-3-2020 

 

Betreft: Update Onderwijs op afstand  

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van het VCH, 

 

Hopelijk gaat alles goed met u en jullie. Het is en blijft een onzekere periode waarin we 

allen goed op elkaar moeten blijven letten. Gezondheid voorop!   

 

Zoals u/jullie wellicht zojuist hebben gezien heeft premier Rutte een verlenging 

aangekondigd van de huidige maatregelen. Voor het VCH zal dit betekenen dat wij voor 

klas 1, 2 en 3 (minimaal) tot en met 5 mei geen lessen verzorgen op locatie. Voor klas 4 

ligt dit anders; zij zullen vanaf 6 april middels een aangepast schema een start gaan 

maken met het afronden van het Schoolexamen.  

 

Aan het begin van de derde week dat de school dicht is, beginnen we onze ‘digitale’ draai 

een beetje te vinden. In het leerlingvolgsysteem magister is alles te vinden, docenten 

maken gebruik van verschillende digitale Tools en we proberen u via de mail en de 

website zo goed mogelijk op de hoogte te houden.  

Laat het de vakdocent, coach van uw zoon/ dochter of mevr. De Koning (OB)/ dhr. van 

Dijk (BB) ook weten als u vragen heeft of als er schoolzaken onduidelijk zijn. Voor de 

leerlingen, maar ook voor het VCH team is dit nieuw; laten we van elkaar leren.     

 

Klas 1, 2 en 3: 

- De coach zal aankomende week informatie ophalen/krijgen van de vakdocenten 

omtrent het inleveren of maken van schoolwerk. Mocht dit niet lopen zoals het 

zou moeten zal de coach met de ouders contact opnemen.  

- We zullen, waar mogelijk, een aantal lessen per vak gaan verzorgen middels het 

programma Microsoft Teams. (zie bijlage 1 voor een beknopte instructie) De 

leerlingen worden op de hoogte gesteld via Magister.  

- De docenten blijven het schoolwerk in magister plaatsen, zodat ook de ouders 

kunnen meekijken.  

- Mochten er ICT (PC, programma’s, internet, enz.) problemen zijn: geef dit aan uw 

coach aan. Wellicht hebben wij een oplossing zodat de leerling weer aan het werk 

kan.  

- Dinsdagmiddag 7 april is er een rapportvergadering voor de docenten betreffende 

de 2de periode. De daarop volgende rapportgesprekken met leerling-ouder-coach 

zullen ook op afstand plaatsvinden. De datum en wijze waarop hoort u volgende 

week.  



  
 

Klas 4: 

- De aangepaste slaag- en zakregeling is nog niet bekend gemaakt. We gaan vanaf 

6 april wel (her)starten met het afnemen van de Schoolexamens.  

- Uiterlijk donderdagochtend ontvangen de klassen 4A, 4B en 4C een week rooster 

waarin per dag is uitgeschreven wat van de individuele leerling verwacht zal 

worden.  

- Mevr. de Bruijne (4A), dhr. Oord (4B) en dhr. van Splunter (4C) zullen een aantal 

leerlingen nog benaderen (of hebben dit al gedaan) om de belangrijkheid van 

bepaalde toetsen te benadrukken.  

 

Mochten er nog vragen zijn: epetersen@lmc-vo.nl  

 

Leerlingen en ouders; blijf op elkaar letten. Take care! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

E. Petersen, Marcel van Dijk en Inge de Koning 

Schoolleiding Vak College Hillegersberg 
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