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leerlingen en ouders over
onderwijs-op-afstand
17 april 2020
Beste leerlingen en ouders,
We zijn heel trots als we zien hoe goed jullie meedoen met het onderwijs op afstand. We
horen van zoveel docenten dat er hard gewerkt wordt en hoe goed jullie het doen. Het blijft
natuurlijk raar om thuis achter je laptop te zitten werken en niet in de klas te komen. We
horen komende week van het kabinet of de scholen ook na de meivakantie open blijven of
niet. Wij zijn natuurlijk al druk bezig om ervoor te zorgen dat we jullie zo goed mogelijk les
kunnen geven: weer op school of nog wat langer op afstand.
Volgende week hebben we nog twee dagen les en vanaf woensdag is het vakantie. Die
hebben jullie echt verdiend met jullie inzet de afgelopen weken. Dus zorg goed voor jezelf en
je familie, blijf gezond, maar geniet ook van je vrije tijd!
onze examenleerlingen
onze examenleerlingen ontvangen naast dit bulletin ook weer een speciale examen-editie in
navolging van de berichtgeving van vorige week.
werkwijzers worden aangevuld t/m 20 mei
De werkwijzers voor alle vakken worden komende week aangevuld t/m woensdag 20 mei
(tot hemelvaart). Zo weet je nu al waar je aan gaat werken ná de meivakantie. Je vindt de
werkwijzers steeds in de Classroom.
de school open
Op maandag 20 en dinsdag 21 april is de school open van 08.45 tot 15.45 uur. Mocht je nog
een probleem hebben met de laptop of heb je nog spullen op school, dan kun je dit regelen.
Hou je wel aan de 1,5 m. afstand en de voorschriften van het RIVM. Op woensdag 22 april
start de meivakantie voor iedereen. Op woensdag 6 mei starten de online lessen weer voor
alle leerlingen.
laptops beschikbaar
Er zijn voor leerlingen die problemen ervaren met een laptop of bijvoorbeeld niet (meer) de
beschikking hebben over een laptop, extra laptops beschikbaar op school. Wil je een laptop
lenen dan kan dat dus! Er zijn ook laptops beschikbaar voor de gezinnen waar er
bijvoorbeeld maar 1 laptop voor het hele gezin is. Doe je aanvraag via
helpdesk@veurslyceum.nl. Wees hier wel snel mee...de vakantie begint namelijk
dinsdagmiddag 21 april om 15.00 uur.
iets geks en leuks!
Jullie ontvangen na het weekend een leuke verrassing per mail.
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gratis PrePaid simkaarten T-Mobile
Op school is een beperkt aantal gratis PrePaid simkaarten van T-mobile beschikbaar met
een beltegoed van €5 en gratis 50GB data. Deze simkaarten zijn bedoeld voor die leerlingen
die thuis niet in de gelegenheid zijn om van het internet gebruik te maken of misschien
helemaal niet over internet beschikken. Deze kaarten werken t/m 1 juni 2020. Wil je
aanspraak maken op deze simkaart? Neem dan contact op met je mentor.
aanmelden MBO
1 mei is de deadline voor het aanmelden voor het mbo in 2020. Meld je aan op uiterlijk 1 mei
voor de start van het nieuwe schooljaar. Alleen als je je voor die datum hebt aangemeld, heb
je een toegangsrecht voor de opleiding van je keuze. Normaal was dit 1 april, maar door het
Coronavirus heeft de Minister dit verlengd.
aanmelden HBO/WO
In verband met de huidige situatie omtrent het coronavirus hebben veel universiteiten en
hogescholen besloten om de uiterste aanmelddatum te verplaatsen van 1 mei naar 1 juni
2020. Ik wil u aanraden om e.e.a. te verifiëren op de website van de door uw kind gekozen
opleiding. Mocht het onduidelijk zijn of dit geldt voor de opleiding van zijn/haar keuze, dan
adviseer ik u per mail contact hierover te zoeken met de hogeschool of universiteit.
Mocht u vragen hierover hebben dan kunt mij altijd een mail sturen (wej@veurslyceum.nl).
volgend informatiebulletin
Op woensdag 22 april ontvangen jullie nog een brief van de scholengroep Spinoza (daar
horen wij als school bij) naar aanleiding van de persconferentie op dinsdag 21 april waarin
we onder andere horen of scholen weer open mogen of niet.
Ongeacht wat het bericht zal zijn in de persconferentie van minister Slob van volgende week
dinsdag, gaan we in elk geval de eerste dagen ná de meivakantie (woensdag 6 t/m vrijdag 8
mei) door met het geven van onderwijs-op-afstand.
Mocht er besloten worden dat we weer ‘echt’ les gaan geven, dan hebben we zeker die
dagen nodig om ons voor te bereiden op een eventuele start van (een deel van) de lessen
op school. We houden er ook rekening mee dat we misschien helemaal nog niet open
mogen na de meivakantie en dat we dus langer onderwijs op afstand blijven aanbieden.

Het volgende informatiebulletin komt dus pas weer na de
meivakantie (vrijdag 8 mei). In dat bulletin laten we dan
ook weten wat de uitspraak van de overheid (welke
maatregelen er wel/niet blijven gelden) betekent voor onze
school en het onderwijs.
We wensen jullie een goede vakantie!
Geniet ervan en blijf gezond!
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