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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Vandaag en gisteren is op Nuborgh College Veluvine hard gewerkt om onderwijs op afstand te organiseren. Onze 

docenten zijn druk bezig met de voorbereidingen. Het is een enorme klus en een grote verandering die veel vraagt van 

onze medewerkers. Ook in deze situatie doen we naar vermogen waar we goed in zijn: we zien de leerling. 

In deze brief van de coördinatiegroep van de locatie, informeren we u over hoe onderwijs op afstand vorm en inhoud 

gegeven wordt. We vragen uw aandacht voor opvang van leerlingen met ouders in cruciale sectoren.  

 

Opvang van leerlingen met ouders werkzaam in cruciale sectoren 

De afgelopen dagen hebben we als school opvang geregeld voor leerlingen met ouders werkzaam in cruciale sectoren. 

We hebben gemerkt dat hier geen gebruik van wordt gemaakt. Om medewerkers niet onnodig op school te laten zijn, 

wordt u gevraagd om wanneer u opvang nodig heeft dit de avond ervoor tot uiterlijk 21:00 uur te mailen naar 

veluvine@nuborgh.nl. Wij zullen dan de dag erna opvang organiseren. 

 

Onderwijs op afstand 

Onderwijs op afstand is een grote verandering. We gaan ervan uit dat niet alles meteen vlekkeloos zal verlopen. Wij 

vragen uw begrip daarvoor. Onze prioriteit gaat uit naar de examenkandidaten. We zullen hen zo goed mogelijk 

voorbereiden op de examens. Tot nog toe zijn de schoolexamens tot nader order opgeschort. Wij volgen hierin het 

beleid van het ministerie. 

 

Vanaf morgen, woensdag 18 maart, starten de onderwijsactiviteiten. We willen benadrukken dat dit geen vrijblijvendheid 

is. Wij zijn ons ervan bewust dat met onderwijs op afstand een groot beroep gedaan wordt op de verantwoordelijkheid 

en zelfstandigheid van uw kind en niet in de laatste plaats ook op u.  

 

Hieronder treft u een aantal aandachtspunten aan. 

 Leerlingen die nog spullen op school hebben liggen, kunnen deze vanaf woensdag individueel ophalen. De 

school is op werkdagen open van 8.00 uur tot 16.00 uur. We gaan ervan uit dat u als ouder er op toeziet dat er 

geen afspraken gemaakt worden met vrienden om gezamenlijk spullen op te halen.  

 Met u als ouder communiceren wij via de e-mail.  

 In Magister blijft het lesrooster staan, zodat docenten hier huiswerk in kunnen noteren. Opdrachten en overige 

communicatie zal voor leerlingen via Itslearning verlopen.  

 Zoals we gewend zijn, kunnen praktische opdrachten met een cijfer beoordeeld worden. Hiervan worden de 

leerlingen uiteraard op de hoogte gesteld. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
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 Overige toetsing zal op een laag pitje komen te staan. Veelal betreft het hier dan een formatieve toets om te 

kijken in welke mate de leerling stof heeft begrepen. 

 Activiteitenweek 3 vervalt.  

 Mocht het nodig zijn dat er een conferencecall met leerlingen moet plaatsvinden, dan vindt dit plaats tussen 

9.00 uur en 11.00 uur in de ochtend. De docent zal dit van tevoren aangeven bij de leerling via ItsLearning. 

 Leerlingen zijn er vrij in wanneer zij de overige taken inplannen. We dringen erop aan om het werk bij de 

houden.  

 Mocht een leerling behoefte hebben aan een conferencall dan kan hij/zij dat via Itslearning bij de 

docent/mentor aangeven. Deze zal dit vervolgens inplannen. 

 De maatschappelijke stage van leerlingen in klas 1, 2 en 3 wordt tot nader order uitgesteld. 

 

Tot slot. Docenten hebben keuzes gemaakt en zullen het strikt noodzakelijke aanbieden. Zo proberen we een 

realistische en werkbare manier van afstandsonderwijs te realiseren. Door ons onderwijsprogramma te beperken tot de 

kern, proberen we een beetje ruimte te bieden. Het is zeker ook voor leerlingen al lastig genoeg. 

 

We wensen u al het goeds toe en hopen dat u en de uwen gezond en gespaard mogen blijven. Onze gedachten en 

gebeden gaan uit naar de kwetsbaren in onze samenleving. In dit alles mogen we blijven vertrouwen op onze hemelse 

Vader. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel, 

 

Harry Noppers 

 

 

 


