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Geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Met dit schrijven willen we u een update geven over het afstandsonderwijs zoals dat nu vormgegeven is op Nuborgh 

College Veluvine. 

 

Inmiddels zijn leerlingen en docenten hard aan het werk met het onderwijsprogramma. Graag wijzen we u ook op de 

challenges van de sportsectie die te vinden zijn op de social media kanalen van school. Doet u als ouder ook gerust 

mee! 

 

Ziekmeldingen 

We willen u vragen om de ziekmeldingen van uw kind via de bekende kanalen te blijven doen. De receptie zal voor de 

verwerking zorgen, zodat docenten rekening kunnen houden met inleverwerk dat mogelijk vertraagd is. Op deze manier 

ontzien wij mentoren om ook administratie van ziekgemelde leerlingen bij te houden. Mocht uw kind het coronavirus 

hebben, dan vragen wij u dit expliciet te melden. 

 

ICT ondersteuning 

Zoals u heeft kunnen lezen, zijn de programma’s Magister en Itslearning vanwege overbelasting erg traag. Dit ligt buiten 

onze invloedssfeer, lastig is het zeker. Ook kan het zo zijn dat uw kind ondersteuning nodig heeft op ICT-gebied. Hij/zij 

kan via Itslearning ondersteuning vragen bij onze helpdesk. Dhr. Knol zal dan contact opnemen. 

 

Schoolexamens 

Dinsdag 17 maart heeft de minister ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen. De ouders van de examen-

kandidaten en de examenkandidaten zelf zullen in een separaat schrijven hier informatie over ontvangen. Op dit 

moment wordt hard gewerkt om binnen de richtlijnen van het RIVM en binnen de ruimte die de minister heeft gegeven 

een plan van aanpak op te stellen.  

 

Tot slot, wij wensen u al het goeds toe. Sterkte met het combineren van een beetje onderwijsbegeleiding en alle overige 

activiteiten thuis. Wij zullen u regelmatig op de hoogte houden. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens al het personeel, 

 

Harry Noppers 

locatiedirecteur  

 


