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Deventer, 16-3-2020 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Zondag is bekend geworden dat de school dicht gaat. We zijn nu een dag verder. Jullie 
hebben een dag thuis mogen zitten. Een rare situatie. Leuk om thuis te zijn, maar de reden 
waarom is minder leuk. De docenten van De Boerhaave hebben twee dagen nodig om na te 
denken hoe ze aan jullie les gaan geven in de komende weken.  
 
Vandaag en morgen denken jullie docenten na over hoe het onderwijs er dan uit moet zien. 
Onderwijs zonder dat de docent en de leerlingen in de klas zitten. Dat zijn we niet gewend. 
Maar daarom is het niet onmogelijk. We hebben een laptop, we hebben ItsLearning en we 
hebben SOM. Dat moet dus gaan lukken. 
Wat is belangrijk voor jullie om te weten: 

• Woensdag starten we met het onderwijs ‘op afstand’.  

• Je volgt het lesrooster zoals dat op Zermelo staat. Dat houdt in dat de docent op dat 

moment beschikbaar is voor jou. Je werkt dus van les tot les. Woensdag kwart over 

acht is het eerste uur. 

• In SOM staat wat je moet doen, in ItsLearning staan de opdrachten, het 

oefenmateriaal, de filmpjes.   

• Het mentoruur staat ook ingeroosterd. Dan kunnen jullie contact hebben met de 

mentor. Die wil graag weten hoe jullie het doen, waar jullie tegen aan lopen. En jullie 

kunnen vragen stellen.  

• Hou dus SOM in de gaten. Maar, hou ook jouw mail in de gaten. De docent kan ook 

met jou communiceren via de mail. Dat zijn jullie tot nu toe niet zo gewend, maar het 

is belangrijk om twee keer per dag jouw schoolmail te checken. Je kunt niet achteraf 

zeggen dat je een mail hebt gemist. 

• De toetsweek gaat niet door. Je zult wel toetsen krijgen, maar die zijn om te kijken 

hoever je met de lesstof bent. Dat is voor jezelf belangrijk om te weten en voor de 

docent ook. Maak die toetsen dus zo goed als je kunt.  

 
Kluisjes 
Er zijn vast leerlingen die nog iets in hun kluisje hebben liggen. Boeken of andere spullen. 
Die kun je dinsdag komen ophalen. Om te voorkomen dat iedereen tegelijk komt hebben we 
een rooster opgesteld. Hou je daaraan. Als je komt, is het niet de bedoeling dat je blijft 
hangen op school. Je gaat meteen weer naar huis. 
Engels 
Sommige leerlingen moeten nog een Engels boek lenen voor hun leesopdracht. Je kunt dat 
op hetzelfde tijdstip doen als het ‘kluisje-moment’. In het studiecentrum ligt ook een 
werkboek klaar voor degenen die geen toegang hebben tot de digitale methode. 
 
Heel veel succes de komende weken. Tot binnenkort! 
Namens de schoolleiding, 
 
H.H.J. Vellener, 
Directeur De Boerhaave  


