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beste leerlingen en ouders,
Gisteren hebben we in de persconferentie van de ministers gehoord dat de scholen in ieder
geval tot aan de meivakantie nog dicht zullen blijven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat er
voorlopig nog geen toetsen op school afgenomen kunnen worden en dat we langer het
onderwijs op afstand aan blijven bieden. Dat doen we uiteraard met alle plezier!
We willen jullie als leerlingen ook echt (nogmaals) een groot compliment maken! We zien
zoveel goede en mooie dingen: lessen worden gevolgd, er wordt gechat, er wordt werk
ingeleverd en iedereen maakt het beste van de situatie. Dank jullie wel, voor jullie inzet om
het samen goed te kunnen doen! Verderop in dit bulletin zul je ook lezen dat we aan jullie
(en jullie ouders) ook feedback gaan vragen, zodat we weten wat we goed doen wat er beter
kan!
We horen en begrijpen dat veel leerlingen en ouders met vragen zitten over bijvoorbeeld de
overgang naar een volgend leerjaar. Op dit moment kunnen we daar nog niet precies van
aangeven hoe dat eruit komt te zien. Het staat vast dat we anders zullen moeten omgaan
met de overgang dan andere jaren; dat is wel duidelijk gezien de bijzondere situatie waar we
allemaal mee te maken hebben. We zijn dan ook bezig om ook dit te bespreken, gedachten
te vormen om later vanuit daar de voorbereidingen te starten. We zijn daarin ook afhankelijk
van bijvoorbeeld dingen die we mee moeten nemen die vanuit de overheid of het bestuur
worden aangegeven of voorgeschreven. Weet dat het onze aandacht heeft en dat we met
een antwoord zullen komen. De berichtgeving van hoe het verder gaat na de meivakantie is
natuurlijk ook een belangrijk stuk informatie. Maar dat neemt niet weg dat we er al mee aan
de slag zijn.
Het blijft natuurlijk belangrijk dat de leerlingen lekker aan de slag blijven met de lesstof ook
al is het bijvoorbeeld nog niet duidelijk of en hoe dit getoetst zal worden. Enkele docenten
hebben al wel een aantal opdrachten in de classroom gezet om te kijken of de lesstof
overkomt en verwerkt wordt. Dat zijn toetsen die je iets vertellen over je voortgang en ook
dat kan helpen.
We wensen jullie alle goeds, succes. Blijf gezond, let goed op de lieve mensen om je heen,
blijf in contact met ons! We helpen je graag verder of beantwoorden je vragen!
Hartelijke groet, namens de directie, teamleiders en alle collega’s
Charlotte van Thiel
bereikbaarheid/telefoonnummers in Magister
Van nog niet alle leerlingen staat er een correct telefoonnummer in Magister.
Dat is erg lastig voor mentoren en teamleiders. Soms is de mail te langzaam en
willen we even op korte termijn met jullie overleggen. Zorg je ervoor dat je
checkt of je juiste telefoonnummer erin staat? Je kunt het zelf aanpassen in
Magister. Lukt dat niet, stuur dan een mail - met daarin je juiste nummer- aan
administratie@veurslyceum.nl.
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bericht van teamleiders
Dag allemaal, wij zijn heel enthousiast over de reacties van veel docenten dat de leerlingen
supergoed meedoen aan de lessen-op-afstand. Het verloopt nog niet vlekkeloos allemaal,
maar wat hebben we al een hoop werk verzet.
Complimenten aan jullie dat jullie dit in deze verwarrende, soms angstige, vaak saaie,
coronacrisis zo goed oppakken. Probeer allemaal je huiswerk bij te houden, als de school
weer opengaat en de gewone lessen hervat worden heb je dan zo min mogelijk achterstand
opgelopen. Meld je in ieder geval aan het begin van elke les netjes aan. Meld je ook weer af
als je de les verlaat. Verderop in dit informatiebulletin lees je hoe we je graag zien meedoen
tijdens het onderwijs-op-afstand.
Groetjes van jullie teamleiders

enquête in Google Form over onderwijs-op-afstand (ouders en leerlingen)
Deze week krijgen alle leerlingen en ouders een google enquête toegestuurd met daarin
vragen over het onderwijs-op-afstand. Fijn als je ‘m wil invullen. Met jullie feedback kunnen
we weer verder aan de slag voor jullie.
gebruik de Monkee App!
Nog niet iedereen gebruikt hem, maar we hebben de
Monkee app bij ons op school. Doe er je voordeel mee. In
de monkee app kun je allemaal vragen stellen over je
huiswerk. De monkees zoeken een antwoord voor jou.
Super handig. Ieder heeft vorige week een persoonlijke
inlogcode ontvangen per mail. Doe er je voordeel mee!

regels tijdens de online les
Het is wennen (maar we zijn ook alweer een beetje gewend!) aan het online lessen volgen!
Hieronder vind je een paar handige tips die we hebben opgesteld en waarvan we graag
willen dat iedereen zich daaraan houdt.
Veel succes met de voorbereiding!
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