
 
 
Wormerveer, 1 april 2020 
 
Betreft: update coronavirus 
 
Beste ouders/ verzorgers,  
 
Gisteren heeft het kabinet de maatregelen om het coronavirus onder controle te 
krijgen tot en met 28 april verlengd. Voor ons betekent dit dat we verder gaan met onderwijs en 
ondersteuning op afstand te geven. De regering heeft aangegeven 21 april bekend te maken wat er 
met de genomen maatregelen verder gaat gebeuren. Onze meivakantie start op woensdag 22 april 
en de school blijft in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen. Hopelijk kunnen we met z’n allen in goede gezondheid op woensdag 6 mei weer op 
school starten!  
 
Wij merken dat de omstandigheden thuis verschillen per leerling. De behoefte aan maatwerk is nog 
veel groter dan als we iedereen op school zien. Het lukt niet om voor al die verschillen een oplossing 
te vinden. Voor de ene leerling bieden we te weinig, voor de ander bieden we te veel. We luisteren 
naar leerlingen, naar ouders en naar onze collega’s en kiezen voor de weg die ons het beste lijkt, 
voor onze school.  
 
Net als de afgelopen weken, blijft de mentor intensief contact houden met de leerlingen en ouders. 
Ook docenten zijn bereikbaar voor vragen. Wij willen nogmaals duidelijk maken dat leerlingen 
verplicht zijn om hun schoolwerk te doen. De docenten hebben met elkaar een aantal afspraken 
gemaakt waarvan we u op de hoogte willen stellen:  
 

- Leerlingen volgen het rooster in magister. Docenten zijn volgens rooster bereikbaar voor 
leerlingen. Leerlingen kunnen contact opnemen via magister of Teams.  

- Al het huiswerk en opdrachten worden in magister geplaatst. Docenten houden rekening 
met wat de leerlingen al aan huiswerk in magister hebben staan.  

- Docenten volgen zoveel mogelijk de methode van hun vak. Als dit niet kan, wordt goed op de 
grootte van de opdracht gelet.  

- Via www.saenstroom.nl kunnen leerlingen kiezen voor office 365. Binnen office 365 wordt 
gewerkt via de app Teams. Als leerlingen op hun mobiel magister openen en door willen 
klikken naar een link in Words, moeten ze eerst de app Words downloaden. Bij het voor de 
eerste keer openen van de app Words, wordt gevraagd om je leerlingennummer en 
wachtwoord in te vullen.  

- Docenten gaan ook beoordelen. Dat kan een tekening, werkstuk, verhaal of toets zijn. De 
toetsen worden zoveel mogelijk in google forms of in forms binnen Teams geplaatst. Dit 
staat altijd met een link in magister.  

 
Wij wensen uw kind heel veel succes bij het leren en het maken van het schoolwerk. Gezien de 
omstandigheden begrijpen wij dat dit een uitzonderlijke uitdaging is. We hebben alle vertrouwen in 
onze leerlingen en zullen hen op afstand zoveel mogelijk blijven motiveren en ondersteunen. Mocht 
u vragen hebben dan kunt u dat altijd bij de mentor aangeven.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
Saskia van Briemen 
Directeur (plv) Saenstroom opdc 

PS. Voor meer informatie vanuit de 
overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 

http://www.saenstroom.nl/

