
 

Zwolle, 30 maart 2020 

 

 

Betreft: Afstandsonderwijs #4 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vandaag zijn de eerste digitale lessen van periode 4 begonnen. De leerlingen hebben een 

instructie en een aantal praktische afspraken ontvangen om deze lessen soepel te kunnen laten 

verlopen. Het is voor ons allemaal even wennen aan deze situatie, dus het is prettig als u als 

ouders ook op de hoogte bent. Middels deze brief wil ik u over de hoofdlijnen informeren die 

wij vooralsnog hanteren voor de periode dat er afstandsonderwijs geboden moet worden. Op 

dinsdag 31 maart zal de overheid verdere uitspraken doen over de situatie voor het onderwijs 

na 6 april. We zullen u daarna uiteraard informeren over de consequenties die dit heeft voor 

hoe wij het afstandsonderwijs en de rest van het schooljaar vormgeven.  

 

Afstandsonderwijs periode 4 

Voor de komende periode wordt voor elk vak per jaarlaag één digitale les ingeroosterd. De 

leerlingen kunnen deze les volgen via Microsoft Teams. Dit programma is onderdeel van office 

365, waar alle leerlingen met hun schoolaccount gebruik van kunnen maken. Het is dus ook 

belangrijk dat alle leerlingen toegang hebben tot hun schoolaccount. Daarnaast blijven we 

magister gebruiken als medium waarop huiswerk en opdrachten zichtbaar worden. Hoewel 

leerlingen per vak slechts één lesuur per week hebben, wordt er wel meer van ze verwacht. Het 

is dus belangrijk om ook het huiswerk in magister en de studieplanners in de gaten te houden. 

Naast de vaklessen staat ook voor elke leerling een tutoruur in het rooster. Via deze weg willen 

we graag ook het persoonlijke contact met de leerling in stand houden. 

 

Vragen?  

Het mailadres servicedesk@celeanum.nl wordt ingezet voor zowel docenten als leerlingen als 

zij tegen technische (systeem/accountvragen) problemen aanlopen. Eventuele praktische 

vragen mogen gemaild worden naar de werkgroep “GC Digitaal Leren”. Deze werkgroep bestaat 

uit een aantal medewerkers van het Celeanum die betrokken zijn bij de overstap naar digitaal 

onderwijs  (GCDigitaalLeren@ooz.onmicrosoft.com). 

 

Opvang op school 

Hoewel de school in principe gesloten is voor de reguliere lessen, hebben we vanuit de overheid 

wel de opdracht om opvang te bieden voor leerlingen van wie de ouders beiden in vitale 

beroepen werken. Daarnaast kan het voorkomen dat een leerling vanuit een zorgbehoefte ook 

erbij gebaat zou zijn om op school te werken of begeleiding te krijgen. Leerlingen die normaliter 

al extra begeleiding op school krijgen, worden benaderd door onze zorgmedewerkers met de 

vraag of we op school ondersteuning moeten bieden. Wanneer u hier ook gebruik van zou willen 

maken, kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator mevr. Dijs (ldijs@celeanum.nl). Zij zal 

dan beoordelen of de aanmelding binnen de richtlijnen van de gemeente valt, op het gebied van 

opvang van leerlingen op school. 
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Gebruik van devices 

Doordat alle leerlingen in Nederland noodgedwongen thuis zitten en thuis onderwijs moeten 

volgen, kan het voorkomen dat de vraag naar devices om op te werken in een gezin groter is 

dan het aanbod. In veel gezinnen zal daar een geschikte oplossing voor gevonden kunnen 

worden, maar voor sommige gezinnen is dat wellicht lastiger. Voor de uiterste nood hebben wij 

een aantal Chromebooks in bruikleen gekregen van het Greijdanus, die wij mogen uitlenen aan 

onze leerlingen gedurende deze periode van afstandsonderwijs. Daarnaast hebben we ook 

enkele laptops aangeboden gekregen om uit te lenen van onze eigen leerlingen. Wanneer u een 

device zou willen lenen, kunt u contact opnemen met de conrector van het leerjaar waar uw 

zoon of dochter in zit. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


