
  
Aan alle leerlingen, ouders/verzorgers van Houtens  
Datum: zondag 15 maart 2020  
Betreft: Corona-virus – sluiting school  
  
Beste leerling, (CC: ouders, verzorgers)  
De overheid heeft besloten dat de middelbare scholen tot en met 6 april a.s. moeten sluiten. Omdat 
we ook als de school gesloten is, jou zo goed mogelijk onderwijs willen bieden, hebben we een aantal 
voorbereidingen getroffen. In deze brief leggen we je uit hoe dat gaat werken. Lees de brief zorgvuldig 
door, eventuele vragen kun je vervolgens het beste stellen aan je mentor. Om op de hoogte te blijven 
is het belangrijk dat je dagelijks meerdere keren je mailbox en Magister opent. 
  
Wat wordt er van mij verwacht als de school gesloten is?   
We verwachten van je dat je bezig blijft met je vakken op de momenten dat je dat ook zou doen als de 
school open was, dus volgens je gewone rooster. Je kunt alle stof voor je lessen digitaal vinden en je 
kan ook digitaal contact opnemen met je docent. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt.   
  
Waar en wanneer kan ik mijn spullen uit mijn kluisje ophalen nu de school sluit?  
Volgens onderstaand schema kan jij de boeken en andere benodigde spullen ophalen op school. Zorg 
dat je alle benodigdheden meeneemt naar huis, want de school zal vanaf maandag eind van de dag 
gesloten zijn voor leerlingen.  

 

Maandag 16 maart 2020 09.00-09.30 uur Klas 1A, 1B, 1C, 1E 
Maandag 16 maart 2020 09.30-10.00 uur Klas 1F, 1G, 1H 

Maandag 16 maart 2020 10.00-10.30 uur Klas 2A, 2B, 2C, 2D 

Maandag 16 maart 2020 10.30-11.00 uur Klas 2E, 2F, 2G  
Maandag 16 maart 2020 11.00-11.30 uur Klas 3A, 3B, 3C 

Maandag 16 maart 2020 11.30-12.00 uur Klas 3E, 3F, 3G 

Maandag 16 maart 2020 12.00-12.30 uur Klas 4A, 4B, 4C 
Maandag 16 maart 2020 12.30-13.00 uur Klas 4D, 4E, 4F 

Maandag 16 maart 2020 13.00-13.30 uur Klas 4G, 4H 

 
Wat is mijn rooster bij sluiting van de school?  
Bij sluiting van de school zal het reguliere rooster voor jou blijven gelden. Je vakdocent is op de 
betreffende lestijden in je rooster digitaal beschikbaar voor jullie. De docent bepaalt op welke manier 
hij/zij beschikbaar is, dit kan dus per vak verschillen.   
  
Hoe vind ik mijn lesstof bij sluiting van de school?  
Alle informatie die je nodig hebt voor de les vind je in (de studiewijzer in) Magister.  

• Je vindt er de te lezen/maken stof per lesweek en ondersteuning in de vorm van linkjes naar 
filmpjes met uitleg en/of andere studiemogelijkheden;  
• Je vindt waar nodig en mogelijk verwijzingen naar Magister, digitale lesmethodes, etc.;   
• Ook is opgenomen via welke weg jij contact met je vakdocent kan zoeken tijdens de lestijden 
en/of en wanneer je vakdocent eventueel digitaal de lessen verzorgt. Het digitaal verzorgen van 
gezamenlijke digitale lessen zal alleen gebeuren als de docent dat aankondigt, tijdens de lestijden 
in je rooster;  



• Je toetsen zullen waar nodig formatief plaatsvinden. Toetsen voor een cijfer vinden alleen 
plaats als de school weer geopend is. Met deze maatregelen gaan we er voorlopig vanuit niet te 
hoeven afwijken van het PTA en toetsprogramma in de onderbouw;  
• Voor digitale ondersteuning kan je te allen tijde contact opnemen met de ICT afdeling bij ons 
op school (ict@mijnhoutens.nl)   
 
Waarom hebben we geen vrij? En waarom is het belangrijk dat ik me aan de bovenstaande 
afspraken en het rooster houd?  
De lesstof en toetsen zullen gewoon doorlopen, we willen vóór de zomervakantie graag alle lesstof 
met je afronden. Het is daarvoor van belang dat je de stof en instructie die je digitaal vindt dus 
goed en deels zelfstandig bijhoudt. Wees niet bang om ook digitaal contact op te nemen met je 
docent en vragen te stellen over de stof.   
  
Op deze manier kan je je toch voorbereiden op de toetsen die komen gaan en is het hopelijk niet 
nodig om in de zomervakantie extra lesweken in te roosteren. Vrije tijd nu zou betekenen dat je je 
vrije tijd in de zomervakantie daarvoor zult moeten inleveren.   
  
Wat als ik thuis geen mogelijkheden heb om op de bovenstaande manier te werken?  
Misschien kan je samen met een vriend of vriendin werken. Is dat geen mogelijkheid? Neem dan 
contact op met je teamcoördinator of afdelingsleider. Samen zullen we naar een oplossing zoeken.  
 
Wat gebeurt er met geplande activiteiten? 
Activiteiten buiten het lesprogramma om zullen op dit moment niet door gaan. Dit betekent dat 
de activiteiten worden verzet naar een later moment of mogelijk geannuleerd worden. Op een 
later moment zullen we je informeren over deze activiteiten. De geplande toetsweek voor 
leerlingen van klas 3 en 4 zal ook worden verzet naar een later moment.  
 
Ik zit in de examenklas, wat nu? 
Er wordt hoge prioriteit gegeven aan eindexamenleerlingen. Zij krijgen de komende week nadere 
informatie. De komende dagen zullen wij nadenken over de vorm waarin wij examenleerlingen de 
komende periode onderwijs kunnen verzorgen. Het is hierbij denkbaar dat er meer dan normaal 
een beroep wordt gedaan op zelfstudie. Vanzelfsprekend stellen wij alles in het werk om voor een 
goede voorbereiding op de examens te zorgen. Meer informatie hierover volgt in de loop van de 
week.  
 
Leerlingen met ouders ouders/verzorgers in een cruciale beroepsgroep? 
We verwachten van leerlingen op de middelbare school in eerste instantie dat zij goed thuis voor 
zichzelf kunnen zorgen. Voor leerlingen van ouders die werkzaam zijn in de cruciale beroepen 
zullen wij waar dat toch gewenst is een aanbod doen om hen op school op te vangen. Ouders 
kunnen hun kinderen hiervoor aanmelden bij de afdelingsleider. De school is dan van 08.30 uur 
tot 16.30 uur geopend voor deze leerlingen, een medewerker van de school is aanwezig om deze 
leerlingen op te vangen en te voorzien van een plek waar zij kunnen werken aan hun schoolwerk. 
Voor meer informatie over cruciale beroepsgroepen, klik op deze link. 
 
 Wij hopen jullie via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.  
  
Met vriendelijke groet,   

 
Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider onderbouw 

Leo de Kraker, afdelingsleider bovenbouw a.i. 
       Dick Looyé, directeur/bestuurder 
 

mailto:ict@mij
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

