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Onderwerp: onderwijs op afstand, stages en SE’s 

 

Breukelen, 18-03-2020 

 

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

Met deze brief willen we u verder informeren hoe we komende periode omgaan met: onderwijs en 
begeleiding op afstand, stages en de schoolexamens. Tevens geven we informatie over een aantal 
andere onderwerpen die van belang zijn. 

We moeten ons hierbij beseffen dat landelijke maatregelen elkaar opvolgen en steeds vragen om 
toepassing voor de situatie op het Broeckland College. 

We zullen in deze en toekomstige updates niets herhalen van eerdere berichten, anders worden de 
updates te lang. Op onze site www.broeckland.nl staan alle eerder gestuurde berichten en is de 
pagina met veelgestelde vragen en antwoorden inmiddels in gebruik. 

 

Informatie voor iedereen 

 

Onderwijs op afstand 

We vragen aan u als ouder om toe te zien of uw kind het schoolwerk dat via Magister wordt gegeven 
ook daadwerkelijk oppakt. Daarmee pakt u de eerder genoemde gezamenlijke verantwoordelijkheid 
mee op. 

We vragen alle leerlingen dringend om het opgegeven werk in Magister in die week te maken. 
Daarmee pakken jullie de eerder genoemde gezamenlijke verantwoordelijkheid mee op. 

Bij veel methodes is online materiaal beschikbaar. Dit is te benaderen via Magister onder de knop 
Leermiddelen. Hiervoor heb je vervolgens de login gegevens van Magister nodig van de leerling. 

Inhoudelijke begeleiding kan worden gevraagd aan docenten via Magister Berichten. Ook kan zo 
altijd contact worden opgenomen met de mentor. 

 

Gebruik Magister 

De ervaring is dat Magister zo nu en dan storing heeft door de grote drukte. Wanneer het na een 
korte tijd opnieuw wordt geprobeerd doet Magister het vaak wel weer. Anders kunt u he proberen 
buiten de piekuren. 

 

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 
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u hierin niet slagen kunt u voor vrijdag 20-03-2020 uiterlijk 12.00 uur contact opnemen met school 
via info@broeckland.nl. Dit moet worden gedaan door een ouder/verzorger. Noem altijd de naam 
van uw kind en de klas. We nemen contact met u op om meer informatie te geven over 
mogelijkheden vanuit school. 

Mocht u wel beschikken over een digitaal apparaat maar daarop niet de benodigde software hebben 
om goed te kunnen werken dan geldt het volgende. Via school kunt u gebruik maken van een Office 
365 account met bijbehorende software zoals Word, Excel en Outlook. Mocht u hiervan gebruik 
willen maken dan kunt u contact opnemen met school via info@broeckland.nl. Dit moet worden 
gedaan door een ouder/verzorger. Noem altijd de naam van uw kind en de klas. We nemen contact 
met u op. Helaas kunnen we op dit moment geen ondersteuning bieden bij het in gebruik nemen van 
dit account.  

 

Informatie voor leerjaar 4 

 

SE9 (schoolexamens periode 9) leerjaar 4 

Door de ruimte die we sinds 17-03-2020 hebben gekregen van de overheid kunnen we de SE’s in 
leerjaar vier wel gaan afnemen. Daarvoor geldt het volgende: 

- De SE9 periode is vanaf 30 maart tot en met 3 april 2020. 
- We organiseren dit als school binnen alle voorschriften die gelden of gaan gelden voor de 

hygiëne. Leerlingen en personeelsleden dienen onze instructies daarin op te volgen. Hierover 
volgt later een bericht. 

- De maatregel: blijf thuis bij neusverkoudheid, hoesten, keerpijn en/of koorts blijft gelden. 
- Eventueel ziekmelden moet worden gedaan door een ouder/verzorger via 

info@broeckland.nl 
- Het eventueel inhalen van gemiste toetsen door ziekte organiseren we in de week van 6 april 

2020. 
- We kunnen besluiten dat het voor een aantal vakken nodig is om het PTA te wijzigen. Dit 

zullen we uiterlijk dinsdag 24 maart communiceren. 
- Voor leerlingen die nog inhaaltoetsen hebben van eerdere toetsperiodes: we nemen 

daarover contact op met thuis om een afspraak te maken in de SE9 periode. 

 

CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) 

De CSPE’s gaan door volgens de jaarplanning vanaf 6 april 2020. Hiervoor geldt ook dezelfde kaders 
zoals genoemd onder SE9 bij streepje 2, 3 en 4. 

 

Sportdag leerjaar 4 en bezoek Corpus Leerjaar 4 

De geplande sportdag en het bezoek aan Corpus van leerjaar 4 komen te vervallen. We overleggen 
met de vakgroepen over de wijze waarop deze onderdelen kunnen worden afgerond. Daarover volgt 
later bericht. 
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Informatie voor leerjaar 3 

 

Stages leerjaar 3 

De stages in de periode van leerjaar 3 in de periode 14 april tot en met 21 april 2020 komen te 
vervallen. De reden daarvoor is dat leerlingen in de huidige situatie erg moeilijk aan een stageplek 
kunnen komen en veel reeds gevonden stageplekken bellen af. We gebruiken deze periode wél voor 
onderwijsactiviteiten. We zullen hierdoor een PTA wijziging moeten doen. Daarover volgt later 
bericht. 

 

SE4 voor leerjaar 3 

De SE4 periode voor leerjaar drie verplaatsen we naar de periode 14 april tot en met 21 april. Over 
de planning volgt een nader bericht. 

 

LOB avond leerjaar 3 

De LOB avond van leerjaar 3 verplaatsen we naar een nader te bepalen datum. 

 

Uiteraard begrijpen we dat er op dit moment nog 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.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Guido van Hoek 

Algemeen Directeur Broeckland College 
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