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Beste ouder(s)/verzorger(s), leerlingen, 

  

De afgelopen dagen hebben de docenten gebruikt om de digitale voortgang van de lessen zo goed 

mogelijk voor te bereiden. In veel gevallen is er al een start gemaakt en is er al contact geweest 

tussen de docenten en de leerlingen. Vanaf vandaag hebben alle vakken een programma 

klaarstaan. Bij knelpunten met het onderwijs op afstand, kunnen leerlingen zoals gebruikelijk terecht 

bij hun vakdocent.

Zoals eerder vermeld gaan we de komende tijd zo goed mogelijk onderwijs op afstand verzorgen. 

Via diverse wegen hebben docenten en leerlingen contact met elkaar om digitaal lessen te 

verzorgen/volgen, om lesmateriaal te delen en om opdrachten te maken en na te kijken. Ook de 

mentoren houden contact met de leerlingen om hen te begeleiden, maar ook om hen te motiveren 

en gerust te stellen waar dat nodig is. Gedurende de periode waarin we onderwijs op afstand geven, 

geven we vooralsnog geen nieuwe cijfers. Cijfers van toetsen die voor 16 maart gemaakt zijn, blijven 

geldig.

We zullen ook de steun van de ouders hard nodig hebben. We vragen van u om aandacht te hebben 

voor de volgende belangrijke aandachtspunten:

• Zorg dat uw kind een rustige werkplek heeft waar hij/zij zich kan concentreren en kan 

werken op zijn/haar iPad. Denk hierbij ook aan een stabiele internetverbinding. 

• Test of u als ouder toegang heeft tot Magister. Als u de cijfers van uw kind kunt zien, dan 

heeft u toegang. Uw kind kan u helpen als het niet lukt. Kijk regelmatig met uw kind naar 

het huiswerk en de berichten van docenten op Magister, zo weet u wat er van uw kind 

verwacht wordt en hen kunt motiveren om aan de slag te blijven. 

Voor de examenklassen is een apart programma opgesteld voor de afronding van de SE-toetsen. 

Alle examenkandidaten hebben hierover apart bericht ontvangen. 

Ons onderwijs op afstand zal ook de komende tijd nog veel improvisatie, organisatie en afstemming 

van alle partijen vragen. Laten we proberen om met elkaar de negatieve gevolgen die het 

coronavirus voor ons onderwijs heeft zoveel mogelijk te beperken en elkaar steunen bij het omgaan 

met deze ingrijpende ontwikkelingen. 



We wensen iedereen veel succes en een goede gezondheid toe. 

drs. A.L. Bos 

Rector Emmauscollege





Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.


