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Onderwerp: tweede week onderwijs op afstand  

Breukelen, 27-03-2020 

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

De tweede week met onderwijs op afstand is achter ons. Iedereen (ouder(s)/verzorger(s), leerlingen 
en medewerkers van school) is bezig om dit samen zo goed mogelijk te doen. Ik wil mijn waardering 
uitspreken voor alle inzet in deze onzekere tijd. 

Vanuit het ministerie van OCW is nog geen helderheid over wanneer de scholen weer open gaan. Dit 
horen we aanstaande dinsdag. Het scenario waarin scholen langer dicht blijven is reëel. Dit zou dan 
betekenen dat we langer het onderwijs op afstand moeten gaan organiseren. 

Dit vraagt dus ook voor de komende periode dat we de gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten 
blijven pakken. Hieronder vatten we alle belangrijke informatie nogmaals samen.  

Belangrijkste punten bij onderwijs op afstand 

In eerdere berichten communiceerden we de volgende zaken over onderwijs op afstand. We 
herhalen dit omdat het belangrijk is om dit samen goed te blijven doen: 

- Magister is de belangrijkste plek waar alle informatie staat over het werk dat thuis moet 
worden gedaan. Alle leerlingen dienen dit te gebruiken. We vragen u als ouders mee te 
controleren of leerlingen in Magister actief zijn en om mee te controleren of ze het werk 
maken. Zie de Update 3 coronavirus voor meer informatie over Magister op onze website: 
Update informatie coronavirus 

- Contact met mentor en docent kan worden gelegd met Magister door een Bericht te sturen. 
- Veel leerboeken hebben een online variant. Leerlingen zien in Magister wanneer de docent 

verwacht dat ze daarin werken. Een leerling kan in het online boek door in Magister te 
klikken op Leermiddelen. Daarna dient opnieuw ingelogd te worden met het Magister 
wachtwoord. 

- Geen beschikking over een digitaal leermiddel (tablet/iPad/laptop): probeer deze te lenen 
van een van uw naasten. Mocht dit niet lukken neem dan als ouder/verzorger contact op 
met school via: info@broeckland.nl.  

- Ziekmelden is nodig op het moment dat een leerling door ziekte thuis niet kan werken. Neem 
dan als ouder contact op met school via: info@broeckland.nl. 

Komende periode gaan we ook werken met een aantal nieuwe mogelijkheden voor onderwijs op 
afstand. Dit doen we stap voor stap. Wanneer we voor uw kind gaan werken met een nieuwe 
mogelijkheid krijgt u daarover bericht.  

Natuurlijk zijn er bij u wellicht nog vragen over: SE’s van leerjaar 3 en 4, de stages en alle andere 
onderwijsactiviteiten. We zullen in een andere update hierop in gaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Guido van Hoek,  

Algemeen Directeur Broeckland College 
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