
 

 

 

 
 

 
Sleeuwijk, 17 maart 2020 
 

Geachte ouders en leerlingen,  
 
We zijn nog steeds in afwachting van nadere informatie van de overheid en de VO-raad over de 

schoolexamens en de eindexamens. Zodra we daar meer over weten, hoort u dat van ons.  
 

Docenten zijn nu actief bezig om leerlingen zo veel mogelijk digitaal van lesstof en uitleg te voorzien.  
Dat is geen kleinigheid, maar we doen ons best.  
De komende drie weken zullen we dat met name via SOMtoday doen. Houd SOMtoday dus goed in de 

gaten. In SOMtoday zullen ook allerlei links naar filmpjes met uitleg komen.  Die filmpjes zijn deels door 
onze docenten zelf gemaakt, maar deels waren ze al beschikbaar op Youtube.  
Een tweede ontwikkeling is dat we Office365 nu versneld beschikbaar hebben gesteld voor alle leerlingen.  

Zie daarvoor de bijlage met uitleg.  
We hebben recent Office365 uitgerold naar de personeelsleden. Die waren net bezig zich Office365 eigen 

te maken. Een onderdeel daarvan, het werken in Teams, staat echter nog geheel in de kinderschoenen.  
Het werken in Teams heeft als voordeel dat er ook een communicatiemogelijkheid in zit.  
De komende weken zullen enkele docenten en vakgroepen dit verder als pilot gaan oppakken.  

Het is dus verstandig Office365 op te starten zoals in de bijlage staat en ook dat in de gaten te houden of er 
lesstof en dergelijke op verschijnt.  
 

Gisteren hebben we u reeds de tekst uit het blokje hieronder gemaild:  
Boeken en dergelijke kunnen worden opgehaald op woensdag 18 maart op de volgende momenten:  

• Tussen   9.00 en 10.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter A t/m D 

• Tussen 10.00 en 11.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter E t/m J 

• Tussen 11.00 en 12.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter K t/m M 

• Tussen 12.00 en 13.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter N  t/m S 

• Tussen 13.00 en 14.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter T  t/m Z 
 

Daar voegen we nu twee zaken aan toe:  

• Op de tijden dat een leerling zijn/haar boeken uit het kluisje kan komen halen, kun je ook in het 

studiecentrum terecht om bibliotheekboeken terug te brengen of op te halen. Zeker als je voor je 
lijst nog boeken moet lezen is het handig om nu boeken te halen in het Studiecentrum, want alle 
openbare bibliotheken zijn op dit moment gesloten. 

• De leerlingen uit alle brugklassen moeten sowieso op de bovenstaande tijden langs komen om 
materiaal voor new op te halen. Het gaat om een boekje en zaden.  Er zal in de Chill een tafel staan 
waarop deze boekjes en zaden kunnen worden opgehaald.  

 
Probeer je bij het ophalen van spullen op woensdag 18 maart ook telkens te houden aan de adviezen, nl:  

• Als je niest, keelpijn hebt, verkouden bent of koorts hebt, kom dan niet en vraag een medeleerling 
voor jou de spullen op te halen.  

• Als je komt, houd dan telkens ongeveer 1,5 meter afstand van elkaar.  

 
Met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  

Gijsbert van der Beek, rector.  


