
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Losser, 17 maart 2020 

 

Betreft: Hoe gaan we verder met ons onderwijs?   

  

  

 

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),  

  

Zoals wij in de brief van vanochtend hebben aangekondigd gaan wij starten met het verzorgen van 

online lessen en online contactmomenten voor onze examenleerlingen. 

Dit gaan wij doen binnen de toepassing Teams for Education. Een toepassing waar wij mee in 

ontwikkeling zijn.  

 

Door het coronavirus beginnen we hier eerder mee dan gepland, zodat leerlingen zo weinig mogelijk 

leerachterstand oplopen. Dit betekent ook dat de instructie over het werken met 

Teams for Education op een andere manier gegeven wordt dan we in gedachten hadden: via deze 

mailing. Hieronder vertellen we je meer over Teams for Education: waar vind je het en hoe volg je 

een online les?  

  

Instructie voor de leerling  (en eventueel de ouders)   

In de bijlage bij dit bericht zit een instructie hoe je moet inloggen in Office 365 en hoe je de online 

leeromgeving Teams for Education opstart.  

  

Wanneer starten we met online lesgeven?  

Binnen locatie Losser starten we voor klas 4 GTL we nog deze week met het verzorgen van lessen 

via Teams for Education. Vanaf donderdag 19 maart zijn de collega’s volgens het normale lesrooster 

online aanwezig voor de examenleerlingen. Binnen SomToday geeft de docent duidelijk aan of het 

een online les betreft, of de collega benaderbaar is voor vragen, of dat een aantal leerlingen gaat 

deelnemen aan de les.  

 

In deze bijzondere tijd kan het natuurlijk zo zijn dat een docent om gezondheidsredenen niet in staat 

is om de les te geven, dit kan per dag veranderen. Leerlingen houden hiervoor SomToday en het 

rooster in de gaten. 

 

Huiswerk  

Voor het huiswerk dat hoort bij de les blijft SomToday leidend. De docent zal hierin de lesinformatie 

plaatsen. 

  

Ziek tijdens online lessen  

Ben je ziek en niet in staat de lessen te volgen, dan dienen je ouders/verzorgers dit voor 8.30 

uur telefonisch te melden bij de receptie van onze locatie.  

  



 

 

Examens  

Het ministerie heeft zojuist bekend gemaakt dat de schoolexamens vooralsnog doorgang zullen 

vinden. Wij informeren examenkandidaten en hun ouders morgen wat dit voor hen betekent.   

  

Vragen?  

Heb je vragen over de inhoud van de lessen of het huiswerk, stel deze dan aan je docent.  

Lukt het je niet om Teams for Education op te starten? De ICT-helpdesk is vanaf woensdag 18 

maart op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 16.00 uur via telefoonnummer 085 48 84 100. Zij 

ondersteunen dus bij technische vragen. 

  

We doen het samen  

We hebben te maken met, ook voor ons, een bijzondere en ongekende situatie die ons allen voor 

enorme uitdagingen stelt. Het geven van online onderwijs is voor de meeste docenten nieuw. We 

hebben de afgelopen week een aantal tests gedaan en dat ging goed. De komende tijd zullen 

we deze vorm van onderwijs samen met jullie moeten ontdekken en hier van leren.   

We hopen op begrip wanneer het niet meteen vlekkeloos zal verlopen. 

  

Met vriendelijke groet,  

 

Theo ten Buuren, adjunct-directeur locatie Losser 

 

Ellen Vos, locatiedirecteur Twents Carmel College Losser 

  

 

 


