
Vierde informatiebrief kabinetsmaatregelen Corona. 
 

Deventer, 20 maart 2020,  

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn een week onderweg. En wat een weg, wat een week! Hoewel alle vakken die op het rooster 

staan en alle docenten die aan uw kind lesgeven dezelfde zijn als altijd, voelt het alsof we in een 

andere wereld zijn gekomen. Onze docenten werken zich een slag in de rondte om alle lessen op tijd 

klaar te hebben staan om aan het begin van de les contact te kunnen leggen met alle leerlingen. Ik 

ben erg blij dat er heel veel goed gaat. Dat hoor ik van onze docenten, dat hoor ik via de docenten van 

onze leerlingen en dat hoor ik ook van u; fijn dat u ons af en toe laat weten hoe het gaat, ook als het 

goed gaat.  

 

We hebben veel praktische problemen kunnen oplossen. Eén van de dingen waar we geen invloed op 

hebben is de kwaliteit van de verbinding met SomToday, It’s Learning en de digitale lesmethodes. We 

weten dat de betreffende organisaties er hard aan werken om de capaciteit te verbeteren. 

 

Natuurlijk kan het ook vanuit school altijd beter. We zijn nog maar net gestart. Met alle opmerkingen 

die ons bereiken, van u, van de leerlingen en van de docenten, zetten we elke dag weer stappen op 

weg naar beter. Voor de volgende dingen vraag ik uw aandacht. 

 

De lessen. 

1. De allerbelangrijkste opmerking op dit moment is: al het huiswerk staat in SomToday. Alle andere 

digitale mogelijkheden zijn aanvullend. De leerlingen kunnen SomToday als houvast aanhouden. 

2. Onze voornaamste doel de komende week is om het ritme van de lessen erin te krijgen. Daarom 

is het belangrijk dat alle leerlingen elke les actief aanwezig zijn. Om dat te bereiken willen we 

graag dat elke leerling zich aan het begin van elke les aanmeldt bij de docent. Dat gebeurt via 

‘Teams’. Leerlingen weten hoe dat moet en ze krijgen de opdracht om bij het aanmelden de 

microfoon en de camera uit te zetten. Als ze zich niet aanmelden gaan we ervan uit dat u uw kind 

ziek hebt gemeld via een mail naar school. Als dat niet zo is registreren we de leerling als afwezig 

en wordt u daarover geïnformeerd via de gebruikelijke kanalen. 

3. We weten dat er een paar docenten zijn die nog niet via Teams online kunnen. Daar werken we 

nog aan. We lossen dit zo snel mogelijk op. 

4. In een vorige brief heb ik u al laten weten dat er geen toetsweek zal zijn, maar wel toetsen. Die 

moeten ook allemaal opnieuw gepland worden. De teamleiders hebben het overzicht over deze 

planning. Ik wijs er nogmaals op dat deze toetsen niet meetellen voor een rapport. Er zijn nog 

steeds leerlingen die deze vraag aan ons stellen. Het is wel belangrijk uw kind erop te wijzen dat 

de toetsen wel serieus genomen moeten worden. Ze geven ons immers een indicatie van de 

voortgang van de studie van de leerlingen. 

5. De eerste vragen zijn inmiddels ook bij ons binnengekomen over hoe dat nu aan het einde van het 

schooljaar moet met de behaalde cijfers en de vraag of een leerlingen over kan. Wij zullen daar in 

de komende week met de docenten over spreken en komen er binnenkort in een volgende brief 

op terug.  

6. Ook over de profielkeuze in klas 3 krijgen we veel vragen. Logisch want het is een belangrijke 

fase in de schoolloopbaan van uw 3e-klas kind. Ook daarover zal ik u in een volgende brief 

informeren.  

 

Praktische zaken 

1. De school is volgende week elke dag geopend van 08.00 uur tot 12.30 uur. Voor leerlingen is dat 

in principe alleen van belang als er sprake is van een defecte laptop terwijl u recht hebt op een 

leenlaptop. 

2. Via de mail is de school gewoon alle dagen gedurende normale schooluren bereikbaar. 

 

Tot slot stel ik nog eens de vraag of er voor uw kind in de komende 2 weken opvang nodig is in 

school, gedurende de normale schooltijden. U weet dat daarvoor een lijst met vitale beroepen is 

gemaakt. Als u daar gebruik van wilt maken, wilt u ons dat dan in de loop van dit weekend laten weten 

via onderstaande mail. 



 

Tot zover de update van deze week. We blijven zo goed mogelijk met u communiceren. Blijft u ons 

ook suggesties ter verbetering sturen via info.deboerhaave@ettyhillesumlyeum.nl. We vragen u om 

ons hiervoor bij voorkeur niet telefonisch te benaderen, zodat wij ook voor anderen bereikbaar blijven.   

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de schoolleiding, 

 

H.H.J. Vellener 

Directeur De Boerhaave 
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