
 

 

 

 
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Na de aankondiging, die gisteren vanuit de overheid gedaan is m.b.t. het sluiten van scholen i.v.m. 

het heersende Coronavirus, komen we vandaag met een aanpak voor de komende weken. In deze 
brief leest u wat we als school voor de leerlingen kunnen betekenen. De informatie is vandaag, 
maandag 16 maart, opgesteld en het kan zijn dat we in de loop van de week of de komende weken 
zaken bij moeten stellen. In dat geval ontvangt u weer bericht van ons. Uitgangspunt is het 
kabinetsbesluit, waarin aangegeven wordt dat de scholen gesloten zijn tot en met maandag 6 april 
2020. 
  

Wat wordt er van onze leerlingen verwacht?  
Alle leerlingen blijven thuis. Wij bieden ouders/verzorgers, die werkzaam zijn in de zgn. ‘cruciale 
beroepen’ (Overzicht cruciale beroepen:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen) aan 
dat, als zij niet kunnen zorgen voor thuisopvang, hun kinderen op school worden 

opgevangen. Ouders kunnen per mail contact opnemen als ze van deze mogelijkheid gebruik willen 

maken: m.vanuden@twentscarmelcollege.nl 
 
Opvang op school houdt in:   

• Leerlingen zijn van 08.30 uur tot 12.30 uur op school;   

• Leerlingen worden uit elkaar geplaatst en er is geen fysiek contact; 

• Leerlingen werken aan schoolwerk; 

• Er is begeleiding vanuit de school. 
  
Op welke wijze wordt er nu onderwijs verzorgd? 
Het onderwijs zal de komende periode op afstand worden gegeven. In het lesrooster staan alle 

reguliere lessen voor de komende weken ongewijzigd opgenomen, zodat docenten huiswerk en 
opdrachten in SOMtoday aan de lessen kunnen koppelen. Docenten beschrijven uitgebreider dan 
gewoonlijk wat ze aan studieactiviteiten van hun leerlingen verwachten. Docenten vullen SOMtoday 
aan met (digitale) mogelijkheden waar leerlingen informatie kunnen vinden. Daarnaast blijven 
docenten ook gebruik maken van de digitale leeromgevingen die de leerlingen gewend zijn, 

zoals Learnbeat en LessonUp. 
Voor vragen en uitleg over de opgegeven stof kunnen leerlingen communiceren met hun 

docenten door berichten te sturen via SOMtoday of via de mail. Op de dag waarop een leerling les 
gehad zou hebben van een docent, is deze docent in principe beschikbaar voor communicatie. We 
werken op de achtergrond hard aan het uitrollen van nog meer mogelijkheden voor onderwijs op 
afstand/digitaal onderwijs. Zo gauw er meer mogelijk is, laten we dat weten. 
 
We hebben de coaches gevraagd om deze weken met alle coachleerlingen contact te hebben om te 
bezien welke vragen er zijn en om adviezen te geven over de voortgang van het leren. Ook uw 

ondersteuning als ouder wordt hierbij gewaardeerd. 
 
De geplande tienminutengesprekken worden vooruitgeschoven of telefonisch gevoerd. De coach zal 
hierover contact met u opnemen. Voor de tweede klassen geldt dat ze hun keus voor leerjaar drie 
moeten maken. Voor zover dit nog niet gebeurd is, zal de coach daar de komende week met u 
contact over hebben. 

 

Communicatie 
Zoals gezegd zullen we ons weer per mail melden als er ontwikkelingen zijn die van belang zijn 
voor de voortgang van het onderwijs. We verwijzen u ook naar onze website, waar een speciaal 
deel voor de crisis ingericht is: www.twentscarmelcollege.nl/coronavirus. U vindt daar ook een 
mailadres voor algemene vragen. Telefonisch blijven we bereikbaar. Het schoolgebouw gaat als 
bezoekadres echter dicht. 

 
Tot slot: het zijn bijzondere tijden. Graag maken we van de gelegenheid gebruik om u als ouders 
en jullie als leerlingen sterkte te wensen. Laten we naar elkaar omkijken en helpen waar dat kan, 
dan komen we samen door deze moeilijke tijd heen. 
  
Met vriendelijke groet, 
 

Monique van Uden 
Adjunct-directeur Twents Carmel College Denekamp 
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