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BELANGRIJKE INFORMATIE 
 

 

Datum: 26 maart 2020 

Onderwerp: Veranderingen in het thuisonderwijs onderbouw 

 

Beste ouder(s) of verzorger(s) en de leerling, 

 

Op de eerste plaats hoop ik dat het u lukt om in deze lastige tijd het gezin draaiende te 

houden. 

Mocht u daar hulp bij nodig hebben dan kunt u dit bij de mentor melden. Wij zorgen er dan 

voor dat een collega van ons zorgteam contact met u opneemt om de situatie met u te 

bespreken en eventueel hulp te bieden. 

 

In deze brief informeren wij u en uw kind hoe de leerling zo goed mogelijk vanuit huis aan 

school kan werken.  

 

Vanaf maandag 30 maart 2020 komt er een aangepast lesrooster. Dit lesrooster is bedoeld 

om meer structuur te krijgen in de schooldagen. En om de leerling beter te begeleiden bij het 

maken en het plannen van het schoolwerk. 

 

Hieronder leest u wat van de leerling wordt verwacht: 

 

1. Iedere schooldag volgt de leerling 3 online lessen.  

2. De lestijden van het nieuwe rooster zijn: 

● 09.00 - 10.00 uur 

● 11.00 - 12.00 uur 

● 13.00 - 14.00 uur 

3. Iedere dag heeft de mentor om 09.00 uur online contact met de leerling.  

4. De online lessen worden via Google Hangout gegeven. Als de leerling niet weet hoe 

dit programma werkt, dan vraagt de leerling uitleg aan de mentor. 

5. Na de 1e les met de mentor, volgt de leerling een vast lesrooster. Dit lesrooster zal 

de mentor aan de leerling geven.  

6. Naast de online lessen krijgt de leerling een weektaak van ieder vak. Tussen 9.00 uur 

en 15.00 uur werkt de leerling aan zijn schoolwerk volgens het rooster. Let op 

voldoende pauze. 

7. Als de leerling extra uitleg of hulp nodig heeft, dan kan hij of zij altijd de docent of 

mentor mailen tussen 8.30 uur en 16.30 uur. De leerling krijgt zo snel mogelijk 

antwoord. 
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8. De docent controleert regelmatig het schoolwerk van de leerling en vertelt aan hoe 

het gaat. 

 

Ziekte of afwezigheid 

Als uw kind ziek is, of niet kan meedoen met de online les dan meldt u uw kind zich vóór 9.00 

uur af bij de mentor. Als uw kind zonder afmelding niet aanwezig is bij de online les, dan wordt 

dat gemeld bij leerlingverzuim. De mentor zal u ook bellen. Wanneer uw kind zonder bericht 

meerdere keren niet aanwezig is, wordt er melding gemaakt bij leerplicht. 

 

Gebruik laptop  

De leerling moet iedere dag een laptop of computer gebruiken voor school. Als uw kind niet 

voldoende gebruik kan maken van de laptop of computer, dan kunt u contact opnemen met de 

mentor om te kijken naar een oplossing.  

 

De huidige situatie is voor ons allemaal aanpassen en wennen. Het vraagt veel extra 

inspanning voor u, uw kind en de docenten. Wij zijn trots op de inzet van iedereen. 

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor of teamleider Petra Veltman.  

 

We wensen iedereen gezondheid toe. Pas goed op elkaar. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

C. Tetteroo  

Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam 

 

 

 


