
 

Heemskerk, 16-3-2020 

 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 

Vanochtend zijn, volgens het afgesproken schema, alle leerlingen die nog spullen op school hadden 

liggen langs geweest om deze op te halen. Ook werden ze in de gelegenheid gesteld om boeken te 

lenen van de mediatheek; daartoe was een uitleenbalie ingericht in de aula. 

De docenten zijn hard bezig geweest om het digitale onderwijs zo goed mogelijk voor jullie klaar te 

zetten. Vanaf dinsdag 17 maart 9.20 uur wordt er gewoon volgens het lesrooster thuis gewerkt. Dit 

om het schoolritme zo goed mogelijk vast te houden. 

Jullie zien via de periodeplanners in ItsLearning wat jullie moeten doen. Hierin zullen eventueel ook 

links worden weergegeven van filmpjes, opdrachten, formatieve evaluaties om iedereen zo goed 

mogelijk te begeleiden en te volgen. Het is mogelijk in ItsLearning aan je docenten vragen te stellen 

over de lesstof (zie bijlage 1). Deze vragen worden verzameld en regelmatig beantwoord door de 

docent. 

Daarnaast vragen we aan jullie om iedere vrijdag aan je coach even via de mail een update te geven 

over de stand van zaken m.b.t. de voortgang van je schoolwerk (zie bijlage 2 format coachgesprek). 

In het geval dat het niet lukt om toegang te krijgen tot ItsLearning of een digitale methode kan je als 

leerling altijd terecht met vragen bij de helpdesk via: servicedesk@kennemercollege.nl. 

We realiseren ons dat deze nieuwe ervaring voor ons allen een enorme uitdaging zal zijn. Niet alleen 

voor de school, maar ook voor jou en je ouders. We zullen samen onze schouders eronder moeten 

zetten. 

Aan de ouders vragen we om met de school samen te werken en zo de leerlingen te stimuleren en te 

motiveren om het onderwijsproces zo goed mogelijk te laten voortgaan. Op deze manier vertrouwen 

erop dat we later, als het reguliere onderwijs weer kan plaatsvinden, volgens planning verder kunnen 

gaan. 

Op dit moment van schrijven is het nog niet bekend wat er met de toetsen van de verschillende 

leerjaren gaat gebeuren. Met betrekking tot toetsen die behoren tot het schoolexamen zal er nog 

nadere informatie komen vanuit het ministerie.  

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we u op de hoogte via de mail en de website. Er zal een 

speciale pagina van onze site worden ingericht met nieuws over de consequenties van het virus, en 

updates vanuit de school. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra  

Directeur Kennemer College Mavo 
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