
 
 
 
Voorburg, 17 maart 2020 
 
Betreft: Informatie over de invulling van het onderwijs 
 
Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 
 
Er is vandaag en gisteren hard gewerkt om ervoor te zorgen dat leerlingen thuis onderwijs 
kunnen krijgen. Met deze brief wil ik u informeren hoe wij daar als Veurs Voorburg vorm aan 
geven.  
 
Vandaag hebben leerlingen de gelegenheid gehad om hun spullen op te halen. Daarnaast 
was er een contactmoment met de mentor waarbij verschillende zaken zijn uitgelegd. Met de 
leerlingen die niet zijn geweest heeft de mentor contact opgenomen.  
 
Hieronder de informatie die vandaag is besproken met uw kind. 
 
Aanspreekpunt is de mentor 
Het centrale aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is en blijft de mentor. Daarnaast zijn 
ook vakdocenten bereikbaar via de mail. Een overzicht van emailadressen kunt u vinden op 
onze website (medewerkers).  
 
“Les volgens rooster” 
Vanaf woensdag staat per klas een lesrooster in Magister. Dit is een aangepast rooster 
waarbij een aantal lessen tussen het 1e tot en met het 7e lesuur zijn ingepland. Per lesuur is 
beschreven waaraan een leerling tijdens dat uur moet werken.  
 
Contact met je docent 
Het zelfstandig werken wordt aangevuld met “echte” contactmomenten. Op verschillende 
momenten gaan docenten en leerlingen via meet (een applicatie van Google) de leerlingen 
begeleiden. In Magister staat welke leerling verwacht wordt deel te nemen aan deze uitleg. 
Hij/zij kan via de link in de schoolmail deelnemen aan de digitale les. De leerlingen zijn 
verplicht deel te nemen aan deze lessen! 
 
Contact met je mentor 
Het mentoruur blijft in het rooster staan. Jouw mentor zal individuele gesprekken of 
groepsgesprekken plannen tijdens dit lesuur.  
 
Wat verwachten wij van ouders 
Ondersteuning bij het onderwijs 
De school is dicht maar de lessen gaan wel door. Dit betekent dat leerlingen thuis moeten 
werken aan de opgegeven lesstof. U heeft hierbij een belangrijke rol om dit succesvol te 
laten verlopen. Daarom verzoeken wij u om toe te zien op het werk en de voortgang van uw 
kind tijdens deze periode.  

https://www.veursvoorburg.nl/school.php
https://www.youtube.com/watch?v=SaOXsO2iSuQ&list=PLcX7WKGFum6hFzBM9fdteHEbdlK0RBkEb&index=2


Ziekmelden van uw zoon/dochter 
Zoals gebruikelijk verwachten wij van u dat u uw kind ziek meldt. Aanvullend hierbij vragen 
wij u om hem/haar beter te melden als dit van toepassing is. Ook zal dan gevraagd worden 
of er sprake is van een besmetting met het Coronavirus.  
Ziek- en betermeldingen kunt u dagelijks doen tussen 08.30 en 09.00 uur.  
 
School gesloten 
Zoals eerder is gecommuniceerd is de school voor leerlingen en ouders gesloten tot en met 
6 april. Wel is de school open voor personeelsleden. Indien u vragen heeft kunt u ons per 
mail bereiken of telefonisch tussen 08.30 en 15.00 uur.  
 
Programma leerjaar 1 en 2 
Docenten in de onderbouw werken aan een realistisch en haalbaar programma om het PTO 
(programma toetsen onderbouw) van leerjaar 1 en 2 op correcte wijze af te ronden. Hierbij 
houden we rekening met de beperkingen die we momenteel ondervinden. 
 
Programma leerjaar 3 
De stageperiode van 7 t/m 28 mei wordt verplaatst. Aangezien de stage een onderdeel is 
van het examenprogramma zal deze op een ander moment plaatsvinden. Wij houden u 
hierover op de hoogte.  
Docenten zijn bezig een realistisch en haalbaar programma te schrijven om het PTA 
(programma van toetsing en afsluiting) van leerjaar 3 op correcte wijze af te ronden. Hierbij 
houden we rekening met de beperkingen die we momenteel ondervinden.  
 
Programma leerjaar 4  
Op basis van de informatie die we momenteel hebben, namelijk dat op 7 april de school 
weer open gaat, hebben we de afname van het CSPE verplaatst. Hierdoor is er tijd voor 
docenten om de leerlingen in de week van 7 april voor te bereiden op het praktijkexamen. 

● Afname CSPE Zorg & Welzijn: 14 t/m 20 april. 
● Afname CSPE Economie & Ondernemen: 14 t/m 20 april. 
● Afname CSPE Dienstverlening & Producten: 21 t/m 23 april. 

Op dit moment hebben wij nog geen nadere informatie over de afname van het Centraal 
examen, die vanaf 7 mei staat gepland. Indien wij meer weten informeren wij u hierover.  
 
De informatievoorziening gaat soms erg snel, wat vandaag wordt besloten kan morgen weer 
achterhaald zijn. Wij doen ons uiterste best om u op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen en wat dit betekent voor u en onze leerlingen. 
Met vriendelijke groet, 
 
Korneel van den Bulck 
Remco Hulsbergen 
Directie Veurs Voorburg 
 
 
 
 



 
 


