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Beste ouders, verzorgers, 

Inmiddels is het schooljaar alweer een aantal weken onderweg. Wat is het fijn om na zo’n lange tijd weer enthousiaste 

leerlingen op school te zien. Het bruist weer! 

Tegelijk hebben we dagelijks te maken met de gevolgen van het coronavirus. Vanwege de thuisblijfregels zijn er 

dagelijks zo’n twee à drie docenten afwezig. Wanneer we in de klassen kijken, zien we dat er gemiddeld zo’n drie 

leerlingen per klas niet aanwezig zijn. Veelal is er sprake van neusverkoudheid of men is in afwachting van een test of 

in afwachting van de uitslag van de test. 

Vervolgens zijn afgelopen maandag extra maatregelen afgekondigd om de opmars van het coronavirus in te dammen. 

Het onderwijs is bij deze maatregelen redelijk buiten schot gebleven. We denken vooral aan diegenen in horeca of MKB 

die opnieuw geconfronteerd worden met onzekerheid.  

Ouderavonden via Zoom 

Naar aanleiding van de persconferentie maandagavond, hebben we Nuborgh-breed besloten om de ouderavonden niet 

meer op school te laten plaatsvinden, maar digitaal. Vooropgesteld, dat is een besluit met pijn in ons hart. Juist het 

contact met u als ouders, het kennismaken, het samen een kop koffie drinken en informatie uitwisselen is uitermate 

belangrijk in de relatie thuis-school. In het bijzonder denken we aan de ouders die voor het eerst kennismaken met het 

voortgezet onderwijs. Wat jammer dat het op deze manier moet! Tegelijk hebben wij als school onze 

verantwoordelijkheid te nemen, ook in de bestrijding van de opmars van het coronavirus. Veiligheid boven alles.  

De mentoren zullen u zo goed mogelijk informeren over allerlei schoolse zaken. Wanneer uzelf voor een kop koffie of 

thee zorgt, zal de avond ongetwijfeld een huiselijk karakter kennen.  

Onderwijs thuis 

Veruit de meeste leerlingen en ouders houden zich goed aan de ‘thuisblijfregels’. Onze hartelijke dank daarvoor. Het is 

ontzettend fijn te merken dat we samen optrekken. Zoals hierboven beschreven, hebben we dagelijks te maken met 

leerlingen die thuis zijn met corona-gerelateerde klachten.  

Tot op heden is er gelukkig nog geen positieve testuitslag geweest, dus dat is positief. Om deze thuiszittende leerling 

toch goed te bedienen, hanteren we als school de volgende werkwijze: 

1. Docenten zetten iedere maandag een weekplanner in Magister waarmee de thuiswerkende leerling aan de 

slag kan. Mocht een leerling ‘vastlopen’ dan wordt er via de Elo of Zoom gecommuniceerd met de betreffende 

docent. Het initiatief gaat hierbij uit van de leerling.  

2. Aan iedere thuiszittende leerling wordt door de mentor een maatje (klasgenoot) gekoppeld die wel op school is. 

Zo kunnen er onderling verschillende zaken worden afgestemd.  

3. Wanneer een leerling vast blijft lopen, kan contact worden gezocht met de mentor. Vervolgens maken we als 

school een inschatting of er extra ondersteuning ingeschakeld moet worden via het ondersteuningsteam. 



 

 

 

Toetsing 

Wanneer er door afwezigheid toetsen gemist worden, kan de leerling in overleg met de docent een afspraak maken om 

de toets in te halen. Mocht dit nu zoveel zijn waardoor het overzicht verloren gaat, is het goed om de mentor in te 

schakelen. We gaan dan op zoek naar een passende oplossing. 

Docent afwezig 

Het personeel van Het Nuborgh College houdt zich ook goed aan de thuisblijfregels. Wanneer een docent afwezig is, 

betreft het vaak kortdurende afwezigheid. Dit komt doordat docenten gebruik mogen maken van de sneltestprocedure. 

In geval van afwezigheid van de docent proberen we de lessen zoveel mogelijk te vervangen. Mocht dit niet meer 

lukken dan kunnen de leerlingen verder werken volgens de planning op de Elo.  

Toekomst 

Landelijk gezien zien we de aantallen coronapatiënten toenemen. Welke invloed dit heeft op de wijze van organiseren 

van ons onderwijs valt niet te voorspellen. Als school bereiden we ons voor op een aantal scenario’s. Dit varieert van 

volledig afstandsonderwijs tot gedeeltelijk afstandsonderwijs. 

We hopen van harte dat deze scenario’s op de plank kunnen blijven liggen. 

Tenslotte, we hopen u voldoende geïnformeerd te hebben. We wensen u en de uwen al het goeds in goede gezondheid 

toe. We mogen weten en erop vertrouwen dat in deze onzekere tijden er een hemelse Vader is die voor ons zorgt.  

In dat besef groet ik u namens het personeel van Nuborgh College Veluvine, 

Harry Noppers 

Locatiedirecteur 

 

 

 

 

 


