Asten / Someren, 17 maart 2020
Onderwerp: update corona
Beste ouders,

Het Onderwijs Op Afstand start woensdag 18 maart voor alle leerlingen. Onze docenten
hebben dit de afgelopen dagen voorbereid en ook op dit moment zijn we nog hard bezig
om dit zo goed mogelijk vorm te geven. Daarbij hebben we aandacht voor de inhoud van
het onderwijs én het contact met de leerlingen. De komende tijd zal hier nog de nodige
aandacht aan besteed worden. Ook wij zoeken naar de juiste weg voor elke leerling, docent
en vak. Daarbij zullen we gaandeweg ontdekken wat het meest passend is.
Wat verwachten we van de leerlingen?
De leerlingen krijgen les volgens het rooster in Zermelo De docenten noteren in Magister
wat de bedoeling van de betreffende les is. Voor het Onderwijs Op Afstand maken we
gebruik van de mogelijkheden die Magister en Microsoft Teams bieden.
Voor Asten:
De studiewijzers zijn daar waar nodig aangepast. Microsoft Teams is ingericht. De
leerlingen ontvangen een mail met een instructie via Magister over hoe ze kunnen werken
met Teams, het installeren hiervan en inloggen. Via de mentor (onderbouw) of vakdocent
(bovenbouw) ontvangt elke leerling een code om zich aan te melden.
Elke leerling kan op het lesmoment in het rooster in Zermelo contact hebben met de
vakdocent in ieder geval via e-mail.
Voor Someren:
Studiewijzers staan in Magister opgenomen. Deze zijn leidend. Elke leerling kan op het
lesmoment in het rooster in Zermelo contact hebben met de vakdocent in ieder geval via
de berichtenbox van Magister. Elke vakdocent geeft aan welke digitale middelen (bijv.
YouTube, PowerPoint, Microsoft Teams), gebruikt worden.

Mentor
De mentor blijft het aanspreekpunt voor vragen, voor zowel u als uw zoon of dochter.
Schroom niet om contact op te nemen. De mentoren blijven graag op de hoogte hoe het
met hun leerlingen gaat, ook in deze bijzondere tijd.
Examens
Onderwijsminister Slob heeft dinsdagmiddag besloten dat de schoolexamens (PTA) en
praktijkexamens (CSPE) voor eindexamenleerlingen gewoon afgerond kunnen worden. Dat
betekent dat de SE-week in Asten gewoon doorgaat, net als het CSPE in Someren. De
herkansing voor VMBO op 18 maart (morgen) gaat niet door.
De school sluit
De school is voor leerlingen gesloten en telefonisch niet bereikbaar. In geval van vragen
kunt u contact opnemen met de mentor. De renovatie van onze locatie in Asten gaat
vooralsnog door.
Afgelast
Alle stages voor leerlingen van basis en kader worden gecanceld. Ook het gala van de
eindexamenleerlingen in Someren is afgelast.
Tot slot
Het is voor ons allemaal een bijzondere tijd. We doen ons best om uw zoon of dochter zo
goed mogelijk te blijven begeleiden en goed onderwijs te bieden. De komende dagen gaan
we ervaring opdoen met deze nieuwe manier van werken. Medio volgende week zullen we
u en uw zoon of dochter vragen naar de ervaringen.
Met vriendelijke groeten,
Irma van Nieuwenhuijsen
Rector

