Aan alle leerlingen van de Duin en Kruidbergmavo en hun ouders/verzorgers

IJmuiden, 17 maart 2020

Betreft: Instructie onderwijs op afstand

Beste ouders en leerlingen,
Na onze eerdere berichtgeving en het definitieve besluit van de overheid om de scholen in ieder geval
tot 6 april te sluiten, hebben we afgelopen dagen op school met onze docenten en ondersteunende
medewerkers afspraken gemaakt over het vervolg. Vanaf morgen, woensdag 18 maart, beginnen we
met het verzorgen van onderwijs op afstand. In deze bief leggen we uit hoe dat in zijn werk gaat. We
vragen aan ouders en leerlingen om de instructies door te nemen en deze zo goed mogelijk op te
volgen. Van onze kant doen we onze uiterste best om het onderwijs aan te bieden, vragen te
beantwoorden en ondersteuning op afstand te bieden.
Belangrijk uitgangspunt
Het uitgangspunt is dat we onze leerlingen op een dusdanige wijze onderwijs geven, dat voor zoveel
mogelijk vakken de onderwijsdoelen voor dit schooljaar behaald kunnen worden. We kunnen dat niet
doen op de gebruikelijke manier. Immers, de leerlingen zijn niet op school. We moeten dus
vormgeven aan onderwijs op afstand waarbij we enerzijds structuur en regelmaat willen aanbieden,
anderzijds willen we de vorderingen van leerlingen kunnen volgen en bijsturen waar nodig. Bij alles
wat we doen zullen we met deze factoren rekening houden. Tegelijkertijd vraagt dit van leerlingen om
serieus thuis aan schoolopdrachten te werken, en van ouders om hierbij te ondersteunen.
Examenleerlingen
Op dit moment geldt voor examenleerlingen dat zij net als alle andere leerlingen onderwijs op afstand
moeten volgen en niet op school zijn. In de loop van deze week zal de overheid een beslissing nemen
over de wijze waarop met de examens en eindexamenleerlingen moet worden omgegaan. Zolang we
niet weten wat de overheid besluit houden we alle opties open. De schoolexamenweek (SE5) wordt
vooralsnog niet verplaatst. In de loop van de week volgt nader bericht en bepalen we vervolgens als
school welke aanpak het meest passend is voor de examenleerlingen. Ondanks dat er nu nog wat
onzekerheid is over het verloop van de (school)examens, willen we benadrukken dat de
voorbereidingen op het eindexamen essentieel zijn en dus onverminderd doorgang moet vinden.

Werkwijze vanaf woensdag 18 maart 2020
1) Alle leerlingen volgen onderwijs op afstand. Daarbij is een device (computer, laptop, IPad,
tablet of telefoon) nodig. Het platform dat gebruikt wordt zijn Magister en Microsoft Teams. Op
de website vind je de handleiding waarin staat hoe je de Microsoft Teams omgeving gebruikt.
2) We volgen het rooster zoals is opgenomen in Magister.
3) Elke dag werk je aan de vakken die op de betreffende dag in het rooster staan. Je hoeft niet
op vaste tijden aan een bepaald vak te werken. Dat is – ook gezien de verschillen in
thuissituaties – onuitvoerbaar. Wel is het van belang dat je de instructies van de docent
opvolgt en inlevert wat door de docent gevraagd wordt. Per vak wordt aangegeven wanneer
en op welke wijze docenten beschikbaar zijn voor vragen.
4) De manier waarop de online lessen worden gegeven kan per vak verschillen. Het kan zijn dat
er een instructiefilmpje klaar staat, een opdracht of een interactieve les. De docent geeft
duidelijk aan wat de bedoeling is. Bij een interactieve les verwachten wij dat je de les op dat
moment volgt. Omdat we het leerproces van de leerlingen willen volgen kan gevraagd worden
om iets in te leveren. Het kan zijn dat de docent vraagt om een foto van gemaakt huiswerk te
uploaden, of een tussenresultaat in te leveren van een opdracht.
5) Geplande proefwerken en overhoringen voor de niet-examenklassen gaan niet door.
Afhankelijk van de ontwikkelingen in de komende weken zullen we onderzoeken of het
mogelijk is om te toetsen op afstand. Zodra dit duidelijk is volgt nader bericht.
6) We vragen ouders om – indien een leerling ziek is en niet aan het onderwijs op afstand deel
kan nemen – de leerling volgens de gebruikelijke wijze ziek te melden. Dit is belangrijk voor
de mentor en de vakdocent omdat we goed willen volgen hoe de leerlingen ervoor staan.
7) De mentor onderhoudt wekelijks contact met zijn/haar leerlingen. De mentor zal nog berichten
wanneer hij/zij beschikbaar en/of bereikbaar is voor vragen en overleg.
De ontwikkelingen gaan heel snel op dit moment en we proberen de belangrijkste prioriteiten te
stellen. Blijf de mail goed in de gaten houden voor updates. Antwoorden op vragen vind je terug in de
bijlage “veel gestelde vragen schoolsluiting door coronavirus”, die op onze website up-to-date wordt
gehouden. Kijk hier dus eerst even voordat je contact opneemt met de school.
En aarzel anders niet om de mentor of vakdocent via de mail te benaderen met (inhoudelijke) vragen.
We wensen iedereen veel sterkte in deze bijzondere omstandigheden en hebben er alle vertrouwen in
dat we door goed samen te werken deze uitzonderlijke periode goed zullen doorkomen.
Met vriendelijke groet, namens alle medewerkers van de Duin en Kruidbergmavo,

Marc Boelsma
rector

Bijlage: Veel gestelde vragen schoolsluiting door het coronavirus
1. Waar kan ik informatie vinden over de maatregelen die de Duin en Kruidbergmavo genomen
heeft?
A. Voor algemene informatie geldt:
Alle algemene informatie wordt naar leerlingen en ouders gemaild via de Magistermail.
Op de website vind je een overzicht met alles wat gecommuniceerd is.
B. Voor informatie over je schoolwerk:
Deze informatie gaat via de Magisteromgeving en/of Microsoft Teams die voor leerlingen en docenten
alleen benaderbaar is met je account. Voor elk leerjaar en afdeling zijn er Microsoft Teams
aangemaakt voor alle vakken. Hier vind je per vak instructies, opdrachten, planners en alles wat je
nodig hebt om thuis verder te komen met een vak.
2. Wat moet ik doen als ik mijn inloggegevens (van Magister of Microsoft Teams) kwijt ben of
als deze niet werken?
Voor Magister: stuur een bericht naar systeembeheer@vellesancollege.nl
Voor Microsoft Teams: stuur een mail naar systeembeheer@vellesancollege.nl
3. Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen?
We hebben verschillende help-desks ingericht.
Kijk goed waar jouw vraag het beste gesteld kan worden:
A. Vakinhoudelijke vragen: deze kun je het beste aan je docent stellen via Magister of Microsoft
Teams. Je kunt zelfs een foto of filmpje toevoegen om je probleem duidelijk te maken.
Je zult in sommige gevallen direct antwoord krijgen, soms heb je wat meer geduld nodig.
B. Vragen over je studie: neem contact op met je mentor
C. Overige vragen kun je stellen bij je leerjaarcoördinator/afdelingsleider:
mavo 1 en 2

c.garciamuller@duinenkruidbergmavo.nl

mavo 3
mavo 4

c.garcia-muller@duinenkruidbergmavo.nl
j.visser@duinenkruidbergmavo.nl

4. Hoe ziet mijn rooster eruit zolang er onderwijs op afstand is?
We volgen het rooster dat in Magister staat. Dat komt erop neer dat je elke dag werkt aan de vakken
die in je rooster staan. Elke dag zijn docenten druk bezig om ervoor te zorgen dat voor elke klas het
onderwijs op afstand tijdig klaargezet wordt. Niemand heeft vakantie, ook al gaat er geen leerling naar
school. Je kunt thuis zelf echt heel goed aan het werk voor al je vakken. Zorg er dus voor dat je elke

dag aan de slag gaat. Ook als je vastloopt met een onderdeel is hulp dichtbij. Je kunt elke dag je
vragen stellen via Magister of Microsoft Teams en daarnaast moet je vaak je werk ook inleveren om te
laten zien dat je de stof verwerkt hebt.
5. Ik zit niet in de examenklas. Wat gebeurt er met de geplande toetsen?
Vooralsnog worden alle toetsen (proefwerken en overhoringen in de periode 16 maart tot 6 april)
uitgesteld. We hebben nog niet besloten hoe we dit gaan opvangen. Nadere berichten hierover
volgen, zodra we daar meer zicht op hebben. De meeste vakken zullen al snel doorgaan met de stof
van de laatste periode.
6. Ik zit in de examenklas: wat gebeurt er met het schoolexamen (SE-5)?
Op dit moment weten we dat nog niet, omdat dit mede afhangt van de maatregelen die het kabinet
speciaal voor examenkandidaten gaat opstellen.
Voor nu is het verstandig je te richten op de voorbereiding van deze laatste schoolexamenweek. Het
zou zo maar kunnen date deze SE-week – al dan niet in aangepaste vorm – doorgaat. Als je dan niet
je werk gedaan hebt, breng je jezelf in de problemen. Volle bak aan het werk is het slimste om te doen
in deze lastige omstandigheden. Zodra we meer informatie hebben, zullen we dat met je delen.
7. Wat nu als ik straks een onvoldoende haal voor een toets?
We snappen dat je je daar zorgen om maakt. Toch raden we je aan daar niet al te zeer over te gaan
piekeren. Je kunt het beste in deze weken je best doen om zoveel mogelijk kennis op te doen en je
(school)vaardigheden te blijven oefenen. Meer dan dat kun je niet doen.
8. Ik moet examen (Centraal Schriftelijk Examen) doen, kan dat straks wel?
Op dit moment hebben we daar nog geen antwoord op. In de persconferentie van o.a. minister Slob
(zondag 15 maart 17.30 uur) werd aangekondigd dat de overheid snel met aanvullende maatregelen
komt speciaal voor onze examenkandidaten. Zodra die duidelijk zijn, zullen we je informeren.
9. Kan ik de komende drie weken op school naar binnen als ik iets moet ophalen?
In principe niet, maar als het strikt noodzakelijk is kun je via de hoofdingang naar binnen.
10. Is het mogelijk om een afspraak te maken met een docent of mijn mentor op school?
We moeten van de overheid sociale contacten in verband met de verspreidingskans van het virus tot
een minimum beperken. Bij voorkeur spreek je elkaar via mail of telefoon.
11. Mijn ouders werken in een “cruciaal beroep” zoals de zorg of kinderopvang. Moet de school
dan zorgen voor een werkplek voor mij?
Dit is vooral van toepassing voor basisschoolleerlingen. Wij gaan er van uit dat leerlingen in het
voortgezet onderwijs alleen thuis kunnen blijven.

12. Hoe houdt de mentor contact met mij en de klas?
Elke mentor maakt zelf een afspraak met zijn/haar leerlingen hoe het contact onderhouden zal
worden. We laten dat aan elke mentor zelf over om daar een afspraak over te maken.
13. Moet ik of mijn ouders me nog steeds ziekmelden?
Ja, dat is wel de bedoeling. Aangezien het schoolwerk dagelijks doorloopt is het voor de docenten en
de mentor nodig om te weten welke leerlingen hun thuiswerk niet kunnen doen wegens ziekte of
andere bijzondere omstandigheden. Dit geldt uiteraard ook voor herstel meldingen.

