
 

 
 
Maandag 23 maart 2020 
 
 
Beste leerlingen, beste ouders en verzorgers,  
 
Allereerst hopen wij van harte dat jullie gezond zijn. We hebben de eerste dagen 
afstandsonderwijs achter de rug. Wij zijn onder de indruk van hoe goed de leerlingen dit 
oppakken. We zien leerlingen verantwoordelijkheid nemen, zelfstandig werken en 
oplossingsgericht meedenken. Het is fijn te merken dat wat we in rustige tijden beogen te 
bereiken met ons montessorionderwijs, zich in deze woelige tijden uitbetaalt! Daarnaast wil 
ik een heel groot compliment maken aan onze docenten, ondersteuners en de ICT-afdeling 
die in een paar dagen zo’n grote ommezwaai hebben gemaakt.  
 
Natuurlijk komen we ook enkele kinderziektes tegen of afspraken die nog onvoldoende 
helder zijn. Met deze brief en onderstaande afspraken proberen we meer helderheid te 
scheppen.   
 
SE-week en toetsen 
§ Er is alleen voor de D-klassen en havo 5 een SE-week. Deze week start op 30 maart. De 

examenklassen zijn apart geïnformeerd. Voor alle andere klassen is er geen toets- of SE-
week.  

§ Er worden op dit moment geen digitale toetsen gepland. Wel kan het zo zijn dat een 
docent een vervangende opdracht geeft i.p.v. een schriftelijke toets of een mondelinge 
toets online afneemt. Dit zal de betreffende docent dan duidelijk in magister aangeven.  
 

Magisteragenda is leidend 
§ Alle docenten geven per les aan in de Magister-agenda:  

o wat de bedoeling is van die les,  
o of er een opdracht bij hoort en wanneer deze ingeleverd moet worden  
o hoe de docent bereikbaar is gedurende lestijd. Dit kan per mail zijn. Dit kan ook 

via Office Teams zijn. Let op: het is dus niet zo dat iedere les via Teams verloopt!  
o als de les via Office Teams wordt gegeven, geeft de docent aan of aanwezigheid 

tijdens de les verplicht is of optioneel.  
o NB: voor muziek geldt dat de les altijd via Teams wordt gegeven. 
 

 



 
 
Ongeoorloofde absentie en opdrachten inleveren 
§ De leerlingen leveren (eventuele) opdrachten uiterlijk in op het moment van de 

deadline. Als een leerling de opdracht niet inlevert volgens de deadline - en niet ziek is-, 
kan de betreffende docent de leerling aanmerken als ongeoorloofd absent voor zijn/haar 
lessen van de betreffende week. Dus bij niet tijdig inleven van wiskunde-opgaven (en 
niet ziek) kan de docent de leerling afwezig melden voor de wiskundelessen van die 
week.  

§ Ouders kunnen de ongeoorloofde absentie zien in Magister 
§ Mentoren monitoren de ongeoorloofde aanwezigheid en nemen contact op met 

ouders/leerling als daar aanleiding toe is. 
 
Contact mentor/leerling: welbevinden en werkomgeving 
§ Alle mentoren en co-mentoren hebben uiterlijk einde deze week contact telefonisch of 

via chat gezocht met hun leerlingen om te checken of het goed met ze gaat, of het 
afstandsleren lukt en of ze beschikken over acceptabele werkomstandigheden.  

 
Devices (laptop/computer/tablet) 
§ In principe hebben leerlingen die geen device tot hun beschikking hebben zich gemeld en 

hebben wij hen een laptop in bruikleen gegeven. Mochten er in de komende tien dagen 
leerlingen zijn die alsnog niet over een device beschikken, verzoeken we hen dit direct te 
melden aan Kees Lazonder met een cc naar de mentor.  

 
Betekenis code VAC in Magister 
§ Als een docent niet online beschikbaar is tijdens een bepaald lesuur (wegens ziekte of 

surveilleren tijdens de schoolexamens bijvoorbeeld), staat er bij de betreffende les VAC. 
De leerling kan dan gewoon aan het werk volgens de studiewijzer of met eerder gegeven 
opdrachten. De docent is dan echter niet bereikbaar 

 
Ziekmelden van leerlingen 
§ Leerlingen worden op de gebruikelijke wijze ziekgemeld.  
§ Mentoren bellen de zieke leerlingen binnen 48 uur.  
§ In geval er vermoedens zijn van COVID 19 (zie de app van het OLVG) dan waarschuwen 

ouders de mentor.  
  
Opening IVKO schoolgebouw 
§ Het schoolgebouw is gesloten voor leerlingen. Uitzondering hierop is de openstelling 

tijdens de schoolexamens voor examenleerlingen tussen 30 maart en 2 april. 
§ Als er leerlingen zijn die iets vergeten zijn in het gebouw, kunnen zij zich as woensdag 

tussen 9 en 12 uur melden bij de receptie van het IVKO.  
 

 
Wij wensen jullie veel sterkte, kalmte en creativiteit toe in deze ongekend chaotische tijden! 
 
Hartelijke groet,  
 



Kim Wannet namen het team van het IVKO 


