
 

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beste ouder/verzorger en leerling, 
 
In deze brief leest u weer een nieuwe update. 
 
Onderwijs op afstand 
Sinds gisteren volgen onze leerlingen onderwijs op afstand. Dat is voor onze docenten en onze 
leerlingen natuurlijk even wennen. Wij kijken terug op een succesvolle start. Loopt uw 
zoon/dochter ergens tegenaan? Geef dit door aan de mentor! Mocht de mentor moeilijk bereikbaar 
zijn dan biedt een bericht via Magister aan meneer Van Haperen of meneer de Visser vaak ook een 
oplossing.  
 
Tips voor ondersteuning van ouders aan leerling 
Voor veel leerlingen is het onwennig om thuis zelfstandig de studie te volgen. In eerdere berichten 
hebben we u als ouder/verzorger gevraagd om hierin zoveel mogelijk te ondersteunen. We 
begrijpen dat u niet op alle vakken ondersteuning kunt bieden.  
Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen uw zoon/dochter in het onderwijs op afstand te 
ondersteunen:  
 

• Heel belangrijk is dat uw kind dagelijks een ritme hanteert.  
• Help uw zoon/dochter om 's ochtends op tijd op te staan. Het helpt wanneer hij/zij voor 

aanvang van het eerste lesmoment aangekleed is en ontbeten heeft. Dit komt de 
concentratie ten goede. 

• Stimuleer uw kind om tijdens pauzemomenten even afleiding te zoeken, voldoende te 
eten/drinken en zo mogelijk wat frisse lucht op te zoeken. 

• Zie erop toe dat uw zoon/dochter zich houdt aan het lesrooster in Magister. Op die 
momenten zijn de betreffende docenten beschikbaar voor vragen van uw kind. Het is dan 
ook handig als hij/zij tijdens dat lesuur bekijkt wat de opdracht is en hiermee aan het werk 
gaat. 

• Toon interesse in de studie van uw zoon/dochter. U kunt het te maken schoolwerk van uw 
zoon/dochter via Magister volgen. Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd contact 
opnemen met de mentor van uw zoon/dochter. 

 
 
 
 
 

Aan alle ouders, verzorgers en leerlingen  
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Rapporten 
In deze bijzondere situatie proberen we alle processen zo goed mogelijk door te laten gaan. Buiten 
de lessen geldt dat ook voor alle andere processen binnen een school zoals het uitreiken van de 
rapporten. Met name voor leerlingen uit de onderbouw vinden we het belangrijk dat zij een rapport 
ontvangen. Volgende week laten we u weten in welke vorm we de rapporten uitreiken. 
 
Oudercontacten 
De oudercontacten die in de komende weken gepland waren komen te vervallen. Indien de mentor 
het noodzakelijk vindt neemt de mentor telefonisch contact met u op.  
Heeft u vragen aan de mentor? Dan kunt u die per mail aan de mentor stellen. Leerlingen die hun 
profielkeuze/vakkenpakket nog door moeten geven kunnen dit, volgens reguliere planning, tot 3 
april doen. (Ouders van leerlingen in vmbo klas 2 ontvangen hierover nog een apart schrijven.) 
Ook hier geldt: twijfelt u over het te kiezen pakket of niveau? Neem contact op met de mentor! 
 
Nepnieuws 
Door een aantal ouders werden wij gewezen op een mail die onder leerlingen rondgaat. Dit is 
nepnieuws. Als tip willen we onze leerlingen meegeven eerst de officiële bron te raadplegen 
alvorens een bericht met andere leerlingen te delen. 

 
 
Heeft u vragen? 
Neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of stuur een mail aan 
info@sondervick.nl. 
 
 Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Monique van Roosmalen 
rector 


