
 

 
Helmond, 17 maart 2020. 

 

Betreft: onderwijs op afstand. 

 

 

 

 

 

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, 

 

 

Zondagavond kwam het bericht dat alle scholen voorlopig dicht zijn, in ieder geval tot en met 

maandag 6 april. Het is van groot belang dat het onderwijs wel doorgaat. Achter de schermen 

waren wij al bezig met het vormgeven van onderwijs op afstand. Met deze brief informeren wij u 

over hoe we dit nu gaan uitvoeren.  

 

Lessen volgens rooster 

Vanaf morgen (woensdag 18 maart) gaan onze leerlingen thuis voor school aan de slag. We 

bieden online materialen aan via SOMToday, Google Classroom en Peppel (voor leerjaar 1); de 

leerlingen kunnen daar thuis op hun Chromebook of laptop bij. De lessen blijven volgens rooster 

verlopen, maar we hebben het rooster ingekort tot 30 minuten per les voor leerjaar 2 t/m 4. Voor 

de invulling van de lestijden zie onderstaand schema. Dat wil zeggen dat de lessen tussen 09.00 

en 13.30 uur gegeven worden. In dit half uur is de docent beschikbaar voor het beantwoorden van 

vragen en het geven van feedback op ingeleverd werk. Huiswerk wordt nagekeken en de 

voortgang wordt bijgehouden via SOMToday. Er vinden voorlopig geen toetsen plaats, maar 

leerlingen leren en werken zoveel als mogelijk zelfstandig door.  

 

 

Aangepast rooster 

 

Leerjaar 1:      Leerjaar 2, 3 en 4 

Les 1        09.00 – 09.30 uur }    Les 2   09.00 – 09.30 uur 

Les 2        09.30 – 10.00 uur } Basisvakken  Les 3   09.30 – 10.00 uur 

Les 3        10.00 – 10.30 uur }    Les 4   10.00 – 10.30 uur 

Pauze       Les 5   10.30 – 11.00 uur 

Les 4 + 5  10.50 – 12.20 uur } Leergebied  Pauze 

       Les 6   11.30 – 12.00 uur 

Workshops komen te vervallen!    Les 7   12.00 – 12.30 uur 

       Les 8   12.30 – 13.00 uur 

       Les 9   13.00 – 13.30 uur 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Google Meet 

We bieden daarnaast examenleerlingen de mogelijkheid om via Google Meet regelmatig contact 

te hebben met hun docent. Docenten geven uitleg, in geluid en beeld, leerlingen kunnen vragen 

stellen via de chatfunctie. Als dit goed loopt gaan we het gefaseerd voor al onze leerlingen 

inzetten. De bijlage bij deze mail bevat uitleg over het gebruik van Google Meet en de spelregels 

die we hebben opgesteld. Voor ons is deze vorm van onderwijs op afstand nieuw en niet alles zal 

meteen optimaal draaien. We vragen uw begrip hiervoor. Ook wij leren elke dag bij. 

 

Discipline 

Ook al is onze school gesloten, het onderwijs gaat door!   

Voor onze leerlingen: het is belangrijk te beseffen dat het nu geen vakantie is. We verwachten 

inzet, discipline en motivatie van jullie, net zoals we dat altijd doen. Misschien nog wel meer, 

omdat je er nu thuis zelf verantwoordelijk voor bent.  

Ook op u als ouders/verzorgers doen we een extra beroep: juist nu moeten we samen de 

verantwoordelijkheid nemen voor het onderwijsproces van uw kind. We gaan ervan uit dat u erop 

toeziet dat uw kind thuis de nodige tijd aan school besteedt en benadrukken het belang van 

ondersteuning door u als ouders. Loopt u tegen problemen aan, neem dan op tijd contact op met 

de mentor van uw zoon of dochter.  

 

Examenleerlingen 

Prioriteit heeft voor ons het onderwijs aan examenleerlingen en het inhalen van de gemiste pta-

toetsen. We wachten nog op nadere informatie van de overheid over het (school)examen. 

Examenleerlingen berichten we apart over wat voor hen specifiek van toepassing gaat zijn.  

 

Ziekmeldingen 

De afgelopen weken hebben veel leerlingen zich ziek gemeld. Sommigen echt flink ziek, 

sommigen met milde klachten (zoals RIVM en GGD voorschreven) en sommigen preventief 

vanwege andere omstandigheden. Omdat de lessen vanaf morgen op afstand hervat worden en we 

de voortgang gaan bijhouden in SOM, beëindigen we alle ziekmeldingen.  Is uw kind dusdanig 

ziek dat lessen volgen en huiswerk maken niet mogelijk is, dan vragen we u uw kind telefonisch 

of per mail ziek (indien van toepassing) te melden via 0492-510306 of 

deltaweg@janvanbrabant.nl. We zijn hiervoor elke werkdag bereikbaar tussen 08.15 en 10.00 

uur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Afspraken gaan niet door 

Alle afspraken die de komende weken gepland stonden, zoals mentorgesprekken, zorggesprekken 

etc. gaan niet door. U ontvangt op een later moment een nieuwe uitnodiging. 

 

Heeft u nog vragen?  

We doen ons uiterste best om u zo tijdig en volledig mogelijk te informeren. We kunnen ons 

echter goed voorstellen dat u vragen heeft. Deze kunt u stellen per mail aan de mentor van uw 

kind. Heeft u vragen omtrent het inloggen of het inloggen verloopt niet zoals gewenst dan kunt u 

de vragen stellen aan onze ICT-medewerker via support@janvanbrabant.nl 

Samengevat: De scholen zijn dicht, het onderwijs gaat door. Samen zetten we de schouders 

eronder in deze uitzonderlijke situatie! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

C. Kuijpers, vestigingsdirecteur. 
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