Aan de leerlingen en ouders/verzorgers van het Zwin College, Lodewijk College,
Reynaertcollege en Praktijkschool Hulst
16 maart 2020
Betreft: maatregelen wegens corona-virus
Beste leerling en ouder/verzorger,
Gisteren kreeg u van ons bericht dat de scholen t/m 6 april a.s. gesloten zullen zijn
vanwege het corona-virus en dat we tot die tijd afstandsonderwijs zullen
organiseren. In deze brief berichten wij u verder hoe dat er in de praktijk uit zal zien.
Vanaf woensdag 18 maart afstandsonderwijs
Vanaf woensdag 18-3 verzorgen we afstandsonderwijs aan alle leerlingen. We
verwachten dat leerlingen tijdens hun eigen reguliere roostertijden zoals vermeld in
Magister beschikbaar zijn.
Heel praktisch gezien: we vragen elke leerling om aanstaande woensdag 18-3 in te
loggen op Open Edu om te kijken welke opdrachten klaargezet zijn, en hiermee aan
de slag te gaan.
Zie de kop “Open Edu” hieronder en de bijlage bij deze brief voor meer informatie.
Spullen ophalen
Heeft u(w kind) nog spullen nodig van school? Deze kunnen vandaag en dinsdag
opgehaald worden. Neem even contact met school op om te melden wanneer u wilt
komen.
Eindexamenkandidaten
Eindexamenkandidaten verwachten we in de loop van deze week te kunnen
informeren over de wijze waarop de schoolexamens, CSPE’s en centrale examens
voortgang zullen vinden. We wachten daarvoor de brief van de minister af. We zullen
in ieder geval de examenleerlingen vanaf woensdag goed blijven voorbereiden op de
naderende school- en centraal examenstof.
Stages
Alle stages vervallen in elk geval tot 6 april. Enige uitzondering daarop zijn enkele
leerlingen van de Praktijkschool Hulst en het Lodewijk College die hierover via school
geïnformeerd zijn of worden.
Open Edu
Ons afstandsonderwijs vindt in principe plaats via onze elektronische leeromgeving
(ELO) Open Edu: https://elo.vozvl.nl . Daar zullen alle opdrachten, leermateriaal e.d.
te vinden zijn en kan een docent ook persoonlijke en klassikale instructie geven. Ook
kan de docent daar vragen beantwoorden d.m.v. chat. Test alvast het inloggen – als
een leerling niet in kan loggen: mail naar helpdesk@vozeeuwsvlaanderen.nl.

Voor bijzondere manieren van informatie uitwisselen kan een docent bij uitzondering
besluiten om op een andere wijze te werken. Dit sluit hij persoonlijk kort met de
betreffende groep leerlingen.
Leerlingen zullen van de docent horen wat er van hen verwacht wordt. Dat kan in
sommige gevallen betekenen dat er een klassikale instructie is op het normale lesuur
maar het kan ook zijn dat leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken en b.v.
chatten met de docent om vragen te stellen.
Ook de praktijkvakken zullen een aangepast programma aanbieden.
Van alle leerlingen wordt verwacht dat ze actief aan de slag gaan met de opdrachten
in Open Edu. Afstandsonderwijs vraagt veel meer zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van leerlingen. Als een docent constateert dat een leerling
onvoldoende meedoet, zal er vanuit school contact worden opgenomen met thuis.
Device
Voor afstandsonderwijs via Open Edu moet je natuurlijk kunnen beschikken over een
computer, laptop, tablet of smartphone. Als een leerling geen enkele mogelijkheid
heeft om hierover te beschikken, vragen we ouders/verzorgers contact op te nemen
met school.
Opvang leerlingen
Voor leerlingen van ouders in cruciale beroepsgroepen organiseren we tot en met
6 april opvang tijdens de reguliere lestijden. Deze leerlingen zullen in de
opvangruimte op dezelfde manier werken als de leerlingen die thuis blijven. Ze
volgen dus ook het onderwijs op afstand. Wij verzoeken u via het algemene info
mailadres kenbaar te maken wanneer u (uw kind) hiervan gebruik wil maken.
Informatie en communicatie
De meest actuele informatie over de algemene coronarichtlijnen is te vinden op de
website.
Als een docent wegens ziekte echt niet in staat is om les te geven, ook niet via
afstandsonderwijs, communiceren we dit op de gebruikelijke manier.
Noodzakelijke contacten met school (mentor, decaan, teamleider, zorgteam etc.)
zullen zo veel mogelijk via e-mail en telefoon plaatsvinden.
Praktische gegevens
Leerlingen die zodanig ziek zijn dat zij geen onderwijs op afstand kunnen volgen,
meldt u ziek op de gebruikelijke manier.
De school is tijdens werktijden bereikbaar via het algemene telefoonnummer, en de
e-mail wordt gelezen en beantwoord.
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Specifieke vragen over Open Edu en ICT mailt u naar
helpdesk@vozeeuwsvlaanderen.nl.
Tenslotte
Dit is een bijzondere situatie in bijzondere omstandigheden. We hebben elkaar hard
nodig om het onderwijs zo goed mogelijk uit te blijven voeren. Dit zal wennen zijn
voor leerlingen, docenten en ouders. Heeft u de komende weken een tip of advies
voor ons om het afstandsonderwijs te verbeteren? Mailt u deze dan alstublieft naar
ons.
Om te voorkomen dat onze telefonisten, teamleiders en mentoren overbelast
worden door telefoontjes, willen wij u vragen om zoveel mogelijk de e-mail te
gebruiken voor het stellen van vragen en onze berichtgeving (ook via de website) af
te wachten.
Wij gaan in elk geval ons best doen om binnen de mogelijkheden zo goed mogelijk
onderwijs te blijven verzorgen en vragen daarbij bij voorbaat om uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Namens bestuur en alle schoolleidingen,
Piet de Witte MSc
Voorzitter College van Bestuur VO Zeeuws-Vlaanderen
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