Aan:

Alle ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van Veurs Voorburg

Betreft:

Coronavirus en verzoek om uw hulp en ondersteuning bij de begeleiding van uw kind

Voorburg, 7 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dinsdag 31 maart jl. heeft het kabinet meegedeeld dat het zeker tot en met 28 april 2020 duurt voordat
scholen hun deuren weer mogen openen en kinderen weer naar school mogen komen. De kans is
groot dat dit zelfs nog langer gaat duren. Omdat de meivakantie in de periode van 28 april valt, geldt
voor Veurs Voorburg dat uw kind op z’n vroegst weer op woensdag 6 mei 2020 naar school mag
komen; dat is pas over 4 weken! Omdat we het belangrijk vinden dat alle ouder(s)/verzorger(s) onze
brieven lezen, die we per e-mail versturen, sturen we deze brief, eenmalig, ook per post.
De komende weken gaat Veurs Voorburg verder op de ingezette manier: het geven van onderwijs op
afstand. Dit hebben we op de volgende manier georganiseerd:
●
●
●

●
●
●
●
●

Werken volgens het rooster
Leerlingen werken volgens het rooster aan het opgegeven werk.
Huiswerk staat in Magister
Het huiswerk bij de lessen in Magister vormt het vertrekpunt. Elke docent maakt dit dagelijks
op orde.
Digitale instructie via Meet
Docenten nodigen leerlingen tijdens de lessen uit voor digitale instructie (via Google Hangouts
Meet). Dit doen we in kleine groepjes. In Magister staat welke leerlingen hiervoor uitgenodigd
worden.
Wekelijkse mentorles
Ook de mentorles staat in het rooster zodat de mentor leerlingen kan spreken.
Elke klas een onderwijsassistent
Elke klas heeft een eigen onderwijsassistent. Deze kan leerlingen gedurende de week
individuele begeleiding bieden.
Toetsen en huiswerkopdrachten
Over het inleveren van opdrachten, huiswerk en het maken van digitale toetsen worden door
de docenten zelf afspraken gemaakt.
Monkee-app
Alle leerlingen kunnen de Monkee-app gebruiken voor ondersteuning bij het huiswerk.
Vragen voor de docent
Leerlingen kunnen per mail vragen stellen aan de docent. Doe dit vooral tijdens de les in
Magister, docenten zijn dan het beste bereikbaar. De Monkee-app is ook een zeer snelle
manier om antwoord op vragen te krijgen!

Mentoren en vakdocenten hebben op deze manier regelmatig digitaal contact met onze leerlingen.
Ze merken dat het voor veel leerlingen steeds moeilijker wordt om op een gedisciplineerde manier met
hun schoolwerk bezig te zijn.
Om te voorkomen dat uw kind een te grote achterstand oploopt doen we een dringend beroep op u:

‘Help ons bij de begeleiding van uw kind!’
Om u hierbij te ondersteunen geven wij hieronder een aantal nuttige tips.
●

●

●

●
●

●

●

●

Uw kind kan het niet alleen
Leerlingen hebben uw steun heel hard nodig. Onderwijs op afstand vraagt veel van leerlingen.
Plannen en organiseren is lastig voor pubers. Zeker als de bekende structuur wegvalt.
Onderschat de bijdrage die u kan leveren niet, deze is belangrijk en heel groot.
Zorg voor een rustige werkplek
Uw kind heeft een rustige werkplek nodig met een computer of tablet, zijn of haar
schoolboeken en schrijfbenodigdheden. Een koptelefoon, microfoon en webcam zijn aan te
bevelen.
Zorg voor een duidelijke structuur
Spreek samen met uw kind een dagindeling af en maak deze zichtbaar voor alle gezinsleden.
Wanneer aan het schoolwerk? Wat verder nog te doen? Hoeveel beeldschermtijd? Wanneer
gamen? Wat doe jij tijdens de pauzes? Structuur is belangrijk voor jongeren en geeft houvast.
Ga bewust om met beeldschermtijd
Beeldschermtijd voor school is geen gametijd. Maak onderscheid tussen de verschillende
vormen van beeldschermtijd: schoolwerk, ontspanning en sociale online contacten.
Zorg voor goede contacten met school
Zorg dat uw kind goed contact blijft houden met de mentor en docenten. Ook als
ouder/verzorger kunt u contact opnemen met de mentor door hen te mailen. De mentor wil
graag weten hoe het met zijn/ haar leerling gaat, daarbij gaat het niet alleen over het
schoolwerk.
Doet uw kind wel genoeg?
Sommige kinderen zijn niet of nauwelijks met schoolwerk bezig. Zorg ervoor dat u weet waar
uw kind mee bezig is. Toon belangstelling in het schoolwerk en zorg ervoor dat u weet wat uw
kind op een dag aan schoolwerk heeft gedaan
Doet uw kind niet teveel?
Sommige kinderen zijn overactief bezig met schoolwerk en kunnen hier in doorslaan. Zorg
voor voldoende afleiding. Is het nodig om hier een halt in te roepen ga dan het gesprek aan
met uw kind en deel uw zorgen.
Wees flexibel
Een dagindeling hanteren is fijn maar wees niet al te streng met de handhaving ervan. Het is
nu eenmaal niet gemakkelijk om weken achtereen op elkaars lip te zitten, dus probeer het met
elkaar vooral ook gezellig te houden.

Tot slot een link naar een website van kennisnet met tips voor ouders: https://ouders.lesopafstand.nl/
Wij beseffen dat dit voor u thuis een onzekere periode kan zijn voor de gezondheid van uw gezin,
maar ook wat betreft werkzekerheid. Daarnaast is er nogal wat veranderd doordat alle gezinsleden
ineens veel meer thuis zijn. Zoek contact met de mentor van uw kind op het moment dat iets niet
helemaal lekker gaat. Wat het ook is: we zijn er graag voor u!
Alvast dank voor uw hulp, blijf gezond en tot ziens!
Met een vriendelijke groet,
Remco Hulsbergen & Korneel van den Bulck
Directie Veurs Voorburg

