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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Het paasweekend staat voor de deur. In deze tijd staan we stil bij de dood en opstanding van onze Heer Jezus. Wij 

weten dat Hij deze wereld regeert, dat is onze houvast. 

 

Week vier van het onderwijs op afstand zit er al weer op. Het blijft een bizarre en onwerkelijke tijd. Met trots kijken we 

naar hoe de leerlingen bezig zijn met hun werk. Met waardering en respect zien wij ook uw inzet als het gaat om het 

laten doorgaan van het leerproces. 

Voor u is het ook voor een pittige tijd. Naast werk en andere activiteiten wordt er veel van u gevraagd in het begeleiden 

van uw kind.  Dat valt niet altijd mee. 

Graag herhalen we de mededeling dat we als school open zijn voor leerlingen waarvan de ouders werken in cruciale 

beroepen of voor leerlingen in kwetsbare situaties. Wanneer u gebruik wilt maken van deze opvangmogelijkheden, kunt 

u dit kenbaar maken bij de mentor van uw kind.  

De eerste positieve signalen over de bestrijding van het coronavirus vangen we inmiddels op in de media. Tegelijk gaat 

het virus ook niet aan onze school voorbij. Zo zijn er meerdere gezinnen die van dichtbij de gevolgen van het virus 

ondervinden. Wij wensen hen veel sterkte. 

 

Nieuwsbrief vervalt 

Normaal gesproken zou u rond deze tijd een nieuwsbrief van ons ontvangen. In deze nieuwsbrieven geven wij altijd een 

weergave van de verschillende activiteiten die hebben plaatsgevonden. U zult begrijpen dat dit keer de nieuwsbrief niet 

zal verschijnen. In plaats daarvan mag u deze update als nieuwsbrief beschouwen.  

 

Nieuw lesrooster in Magister 

Volgende week starten we met een nieuwe periode. Hoewel uw kind niet op school zal zijn, zetten we het lesrooster van 

die periode al wel in Magister. Dit programma is namelijk het startpunt voor uw kind om te kijken welk huiswerk er 

gedaan moet worden. Bovendien hebben we nog de hoop dat we voor de zomervakantie toch nog weer open mogen 

gaan en dat dit lesrooster kan gaan draaien. 

 

Toetsen en overgangsnormen 

Kijkend richting de zomervakantie zijn we als school druk bezig met het voorbereiden voor de overgang naar een 

volgend leerjaar. Vragen als hoe we als het Nuborgh College omgaan met toetsen en overgangsnormen moeten nog 

beantwoord worden. Tegelijk is het uitgangspunt dat leerlingen niet benadeeld mogen worden door de huidige 

omstandigheden. Wanneer hier meer over bekend is, stellen wij u daarvan op de hoogte. Deze week ontvangen de 

leerlingen geen rapport. Dat heeft in deze periode niet veel toegevoegde waarde. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/kinderopvang/cruciale-beroepen


 

 

 

 

 

 

 

 

Examenkandidaten en voor-examenklassen 

Voor de examenkandidaten is het ook spannend. Wij zijn nog in afwachting van de landelijke slaag- en zakregeling. We 

verwachten dat er in deze regeling ook duidelijkheid komt over eventuele herkansingen. Wanneer wij meer weten, 

informeren wij u direct. 

Daarnaast verwachten wij informatie vanuit het ministerie hoe om te gaan met het PTA van de voor-examenklassen. Op 

dit moment vindt er geen toetsing plaats en hebben we als school geen ruimte om de schoolexamens in aangepaste 

vorm door te laten gaan. Ook hier geldt dat we van ons laten horen wanneer er meer bekend is. 

 

Onderzoek onder leerlingen 

De afgelopen periode is er door de mentoren onderzoek gedaan onder de leerlingen hoe zij het onderwijs op afstand 

ervaren. Mooi te horen is dat veruit de meeste leerlingen school missen. Wie had dat gedacht! Met name het sociale 

aspect van vrienden en vriendinnen, het geintje met de docent, het lachen met klasgenoten en ook het samenwerken 

aan opdrachten wordt gemist. Dat kan ook niet anders. Leren krijgt pas betekenis wanneer je in contact bent met de 

ander. Ja, ook het personeel mist de kinderen. Als je nu op school rondloopt, is het akelig stil en verlaten, niet zoals een 

school hoort te zijn. 

 

Ook hebben we de behoefte gepeild onder leerlingen of er behoefte was aan meer contact of uitleg. Veruit de meeste 

leerlingen geven aan het prettig te vinden zoals het nu gaat. Wel geeft een redelijk aantal leerlingen aan behoefte te 

hebben aan bijvoorbeeld een wekelijks vragenuurtje. We proberen hier na de paasdagen meer invulling aan te geven. 

Binnen het vmbo beroepsgericht wordt er aan gewerkt om meer videolessen in te gaan zetten.  

 

Als school kiezen we er bewust voor om niet volgens het standaard lesrooster te werken. In deze periode van crisis is er 

meer behoefte aan flexibiliteit, zowel bij de leerlingen als bij het personeel. Immers, het leren gaat gewoon lastiger. Om 

in vaktermen te spreken: het cognitief werkgeheugen is minder groot dan in normale tijden. Dat is de reden dat wij ons 

beperken tot de basis van de lesstof. Veel belangrijker is om de druk laag te houden en zowel als school, maar juist ook 

als gezin te focussen op een goede sfeer waarin werken een plek mag hebben.   

 

Tenslotte… we beseffen dat niet alles vlekkeloos verloopt. We doen ons uiterste best om in contact te blijven met uw 

kind en uw kind te zien staan. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, twijfel dan niet en meld deze bij de mentor van 

uw kind. 

 

We wensen u in de eerste plaats gezondheid toe. Dat geldt ook voor allen die dicht rondom u staan. Daarnaast wensen 

we u goede paasdagen toe en groeten we u in het vertrouwen op onze hemelse Vader. 

 

Hartelijke groet namens het personeel van Nuborgh College Veluvine, 

 

Harry Noppers 

locatiedirecteur 

 


