
 

Maandag 16 maart 2020 

 

Beste IVKO-leerlingen (en ouders/verzorgers),  

We hopen van harte dat jullie gezond en fit thuis zijn. Laten we hopen dat onze gezamenlijke 

inspanning om niet ziek te worden en niemand te besmetten zo snel mogelijk vruchten afwerpt en 

we elkaar weer kunnen zien op school! 

Via deze mail informeren we jou over de manier waarop je tot in ieder geval 6 april je schoolwerk 

aangeboden krijgt. Op dit moment kunnen leerlingen al aan de slag met de studiewijzers. Daarnaast 

wordt er vandaag hard gewerkt en geëxperimenteerd met voorzieningen als Office Teams. Vanaf 

donderdag 19 maart zitten alle docenten klaar tijdens hun lessen. 

Voor de schoolexamens en het CPE geldt (voor de beeldende vakken): tot nader order mogen wij, net 

als alle andere scholen in Nederland, de geplande schoolexamens niet afnemen. Het ministerie licht 

de scholen deze week nog in of wij dat alsnog mogen en zo ja, onder welke voorwaarden. Als wij 

alsnog de schoolexamens af mogen nemen, zullen wij dat niet aankomende week doen maar de 

week erna. Wij houden dan in principe hetzelfde rooster aan, mits dat past binnen de eisen die het 

ministerie zal stellen. De SE-week start dan dus op maandag 30 maart.   

Wat betreft het reeds gestarte CPE (voor de leerlingen met een beeldend vak): dit is onderdeel van 

het Centraal Examen. Dit betekent dat wij als school hier geen beslissingen over mogen nemen. Wij 

zullen te horen krijgen van het College van Examens wanneer, hoe en onder welke voorwaarden wij 

het CPE weer mogen oppakken. Dit betekent voor nu dat leerlingen zich hier nu niet druk over 

hoeven te maken.  

 

We maken de volgende afspraken: 

 

1. Brieven van de school met belangrijke informatie ontvang je via je outlook-mail. Als je je outlook-

mail niet op een device hebt geïnstalleerd, kun je er ook komen via de volgende weg: ga naar 

www.ivko.nl, kies dan het kopje ‘leerlingen’ en dan ‘links’. Ofwel: 

https://www.ivko.nl/leerlingen/links  

2. Als je je wachtwoord voor je outlook-mail niet meer weet, mail je onmiddellijk naar de 

systeembeheerder met in de onderwerp-regel ‘outlook wachtwoord’. Je krijgt dan binnen 24 uur een 

nieuw wachtwoord. 

http://www.ivko.nl/
https://www.ivko.nl/leerlingen/links


3. Het is nodig dat je de beschikking hebt over een eigen device om op te werken. Dat is een vaste 

computer, een laptop of een tablet. Als je geen eigen device hebt, willen wij dat graag direct weten. 

Vul dan je naam in via deze link: inventarisatie laptop, computer of tablet 

4. Als je ziek bent, melden je ouders je op de gebruikelijke wijze absent. Je mentor neemt contact 

met je op om te horen hoe het met je gaat.  

5. Vanaf donderdag zijn de docenten online beschikbaar tijdens lesuren. Vanaf dan houd je je 

reguliere lesrooster aan. Je werkt dus aan een vak op het moment dat het in het rooster staat. De 

vakdocent is gedurende die tijd ook via de mail beschikbaar. Stel dat een docent om wat voor reden 

dan ook niet beschikbaar is, zie je VAC staan. Dan doe je wel de opdrachten, maar kun je tijdens het 

lesuur geen contact hebben met de betreffende docent.  

6. De Magisteragenda is je werkagenda. Natuurlijk werk je volgens de studiewijzer, maar alle 

aanvullende opdrachten of extra instructies vind je in de Magisteragenda.  

7. Voor ieder vak moet je opdrachten inleveren. Dit doen we om zicht te houden op jullie 

werkzaamheden en jullie feedback te kunnen blijven geven. De opdrachten vind je onder het kopje 

‘opdrachten’ in Magister. Alle gemaakte opdrachten worden voorzien van feedback door de 

docenten. Bij de opdrachtinstructie staat aangegeven wanneer je de feedback uiterlijk ontvangt. De 

deadline voor het inleveren van de opdrachten zie je ook staan in je Magisteragenda. 

Let op! De feedback is niet zichtbaar op de smartphone. Je kan je feedback alleen via de online 

Magister versie inzien.  

8. Op dit moment zijn we druk bezig om twee apps binnen Office 365 te activeren. Het gaat om 

Stream en Teams. Met Stream kunnen docenten in een veilige omgeving filmpjes uploaden van 

lessen. Met Teams kunnen leerlingen samenwerken aan opdrachten en kunnen ze chatten met 

docenten. Docenten zullen het in de magisteragenda aanduiden als ze gebruik maken van Office 

Stream of Office Teams.  

9. Alle excursies en overige activiteiten zijn geannuleerd tot nader order tot maandag 6 april. 

10. Op het moment dat je geen werk inlevert, zal de vakdocent contact met je opnemen via mail met 

een cc aan je ouders. Als dat geen effect heeft, zal de vakdocent contact opnemen met je mentor en 

de mentor belt je ouders.   

11. Schriftelijke toetsen vinden tot 6 april niet plaats. Het is wel mogelijk dat vakdocenten 

vervangende opdrachten geven die tellen voor een cijfer, of dat de docent mondelinge toetsen 

afspreekt via streaming. De vakdocenten informeren je daarover.  

 

We wensen je veel succes! 

 

Hartelijke groet,  

Kim Wannet en Roos Hibma 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLMBfjwxvliJL6tIU_-EFXxExjg7Mod09HklW7GW5MF9nK7w/viewform

