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Onderwerp: onderwijs op afstand ivm maatregelen coronavirus 

 

Breukelen, 16-03-2020 

 

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

 

Met deze brief willen we u informeren hoe we komende periode onderwijs en begeleiding op afstand 
gaan aanbieden. Tevens geven we informatie over een aantal andere onderwerpen die van belang 
zijn. 

 

Aanleiding  

Zoals we u gisteren hebben laten weten bieden we vanaf maandag 16 maart tot 6 april geen 
onderwijs op onze school aan. We organiseren onderwijs en begeleiding op afstand.  

 

Onderwijsactiviteiten via Magister 

In Magister staat onder Agenda het normale rooster. Bij iedere les, van ieder vak staat iedere week 
een weektaak genoemd onder het kopje Huiswerk. Leerlingen dienen het opgegeven werk in die 
week op te pakken. 

Het werk kan onder andere bestaan uit: 

- Leeswerk 
- Leerwerk 
- Maakwerk 
- Bekijken van instructievideo’s 
- Het maken van oefentoetsen 
- Werk dat via de ELO in Magister kan worden opgehaald en ook kan worden ingeleverd via 

Magister 
- … 

 
Er kunnen ook Persoonlijke Afspraken worden gemaakt door een docent. Deze afspraken staan ook 
in Magister onder Agenda. Wanneer er een Persoonlijke Afspraak staat dan dient de leerling het 
genoemde werk te doen. 

Gezien bovenstaande hebben we samen (ouder(s)/verzorger(s), leerling en school) de 
verantwoordelijkheid om de leerprocessen van de leerlingen te laten doorlopen. We vragen 
ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen dan ook dringend om samen met ons deze verantwoordelijkheid 
op te pakken. 
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Contact met docent of mentor voor begeleiding 

Er kan met de mentor of de vakdocent contact worden gelegd voor vragen of begeleiding (op 
afstand). Dit kan binnen Magister door een Bericht te sturen. 

 

Wat te doen wanneer je ziek bent 

Wanneer een leerling ziek is en geen schoolwerk kan maken dan kunnen ouder(s)/verzorger(s) dat 
melden bij school telefonisch (0346-262408) gedurende (aangepaste) openingstijden van de school 
of per mail (info@broeckland.nl).  

Wanneer is de school bereikbaar? 

De school is telefonisch bereikbaar tussen 09.30u en 12.00u op nummer: 0346-262408 en heel de 
dag per mail: info@broeckland.nl. 

 

Leerboeken thuis 

Mochten er leerboeken nog op school liggen dan kunt u contact opnemen via info@broeckland.nl 
om af te spreken hoe de boeken op school gehaald kunnen worden. 

 

Stages 

Het volgende gaat gelden voor de stages:  

- Stage voor leerjaar 4 gaat door, mits bedrijf daarvoor geen ruimte meer biedt. In dat geval 
graag contact met de mentor opnemen. 

- Snuffelstage LO2 gaat niet door 
- Stage voor leerjaar 3 gaat vooralsnog door 

 
 
De schoolexamens (SE), centraal schriftelijk en praktisch examen (CSPE) en centraal examen (CE) 

Zoals gemeld in de persconferentie en in de media leggen wij als school de focus op het 
ondersteunen en begeleiden van de examenleerlingen. Later deze week verwachten we vanuit het 
Ministerie van OCW nadere berichtgeving van de schoolexamens (SE), centraal schriftelijk en 
praktisch examen (SCPE) en centraal examen (CE). 

We proberen zo snel mogelijk helderheid te geven nadat we vanuit het ministerie van OCW 
informatie hebben gehad. 

 

Digitale middelen 

Onderwijs op afstand vraagt naast de schoolboeken ook de beschikking over een digitaal middel en 
internet (bijvoorbeeld een telefoon, tablet en laptop). Mocht u niet beschikken over een geschikt 
apparaat willen we u vragen te onderzoeken om dit via uw eigen contacten te kunnen lenen. Mocht 
u hierin niet slagen kunt u contact opnemen met school via info@broeckland.nl. 
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Uiteraard begrijpen we dat er op dit moment nog veel vragen zijn over hoe het onderwijs en toetsing 
de komende tijd vorm krijgt. We zullen met regelmaat berichten sturen met updates. Vragen kunt u 
stellen via info@broeckland.nl. Op onze website www.broeckland.nl zullen we komende dagen een 
pagina maken met Veelgestelde vragen en Antwoorden. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Guido van Hoek 

Algemeen Directeur Broeckland College 
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