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Geachte ouder(s) / verzorger(s),  

Beste leerling, 

 

Gezien alle maatregelen met betrekking tot het indammen van het Coronavirus staan we de 

komende weken met elkaar voor een onderwijskundige uitdaging.  

Wij gaan de komende weken ‘Onderwijs op Afstand’ organiseren en daarbij wordt van school, 

docenten, leerlingen en ouders een bijzondere inspanning gevraagd.  

 

Wat kunt u van school en de docenten verwachten: 

- Alle docenten leveren per vak, per les een thuiswerkopdracht aan in Magister 

(uiterlijk dinsdag 17-03). We volgen hierbij het reguliere lesrooster. De 

thuiswerkopdracht wordt bij het vak op het reguliere lesmoment in magister 

genoteerd.  

- De leerlingen weten wat ze moeten doen. De docent geeft aan hoe werk gecontroleerd 

wordt en geeft aan of hier een cijfer aan gekoppeld is.  

(Soms zit er ook een presentatie, een instructiefilmpje of een handig ‘link’ bij). 

- Naar aanleiding van de thuiswerkopdracht kunnen leerlingen via magister vragen 

stellen. Iedere docent checkt op werkdagen zijn of haar magistermail en zal vragen 

van leerlingen beantwoorden.  

 

Wat verwachten wij van de leerlingen: 

- Leerlingen maken hun thuiswerkopdrachten en leveren die conform de instructies 

van de vakdocent in.  

Er zijn in principe vier standaard hulplijnen: 

o Zoek op internet naar informatie of tips 

o Bel, app of…. een medeleerling 
o Vraag het aan iemand thuis (broer, zus, ouder, verzorger…) 

o Stel je vraag via Magister/(Magisterberichten) aan je docent 

 

Wat verwachten wij van de ouder(s)/ verzorger(s): 

- Van de ouder(s)/verzorger(s)  wordt vooral een ondersteunende en stimulerende rol 

verwacht. Zo kunt u: 

o Helpen bij het maken van de weekplanning 
o Uitleg geven bij de thuiswerkopdrachten 

o Helpen bij het formuleren van concrete vragen  

Let wel: wij gaan er vanuit dat de leerlingen de opdrachten maken en dat ze dus vooruitgang 

boeken in hun studie. Als de scholen weer open gaan, sluiten we aan op dat verwachte niveau. 

Voorkom dus achterstanden.  
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Wat is verder belangrijk: 

- De school is in ieder geval t/m 5 april gesloten.  

- Magister wordt gebruikt als platform voor de opdrachten en voor de communicatie 

tussen leerlingen en docenten. 

- Communicatie tussen ouders en docenten verloopt via de schoolmail. Emailadressen 

van docenten treft u onder de link.  

- De mentor blijft bij school gerelateerde vragen het eerste aanspreekpunt voor 

leerlingen en ouders.  

- Over het centraal examen (CE) is op dit moment nog geen concrete informatie 

bekend. Zodra wij meer weten informeren wij u.  

- Leerlingen volgen in ieder geval t/m 5 april geen HWK/SWT.  

- De toetsweek van klas 1 en klas 2 komt te vervallen. Wanneer de school weer open 

gaat zal de stof (in afstemming tussen docent en klas) binnen het reguliere rooster 

getoetst worden.  

- Over het moment en de vorm van de toetsweek van klas 3 en klas 4 (en herkansingen 

klas 4) zal later een besluit genomen worden en communicatie volgen.  

 

 

Wij gaan ons uiterste best doen om samen ‘Onderwijs op Afstand’ succesvol te maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het team van de Roncalli Mavo 

Ruben Buskens, 

Gijs Kruit 

 

 

https://www.roncallimavo.nl/contact/

