
 

 

  

 

 

 

Aan alle leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 
Datum: 16 maart 2020 
Ons kenmerk: 200316wra/2/corr.ouders/corr.alg 

Onderwerp: Corona update 
 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Vandaag hebben wij op school de voorbereidingen getroffen voor de komende weken. De 

scholen zijn dicht, maar we vinden het belangrijk dat de leerlingen ook de komende 

weken vanuit huis kunnen leren.  

 

Onderwijs op afstand 

In het Office 365 pakket van school zit de applicatie Microsoft Teams. Leerlingen kunnen 

daar inloggen met hun schoolmail en wachtwoord via Office 365 op het internet. Dit 

programma gebruiken we de komende drie weken om aan leerlingen te communiceren 

wat ze kunnen doen. Voor alle vakken is een klas aangemaakt. Door de structuur van 

Teams kunnen leerlingen en ouders een goed overzicht hebben van wat de leerlingen de 

komende weken moeten doen. We willen u vragen dit samen met uw kind te bekijken en 

met hen afspraken te maken om op gezette tijden thuis aan hun schoolwerk te werken. 

Als bijlage bij deze mail vindt u een handleiding van Teams.  

 

Het is onmogelijk om het onderwijs de komende drie weken op dezelfde manier vorm te 

geven als in de normale les. We gaan er dan ook niet vanuit dat de leerlingen over drie 

weken hetzelfde geleerd hebben als wanneer de scholen gewoon open waren geweest. 

En dat hoeft ook helemaal niet. Ons doel is dat kinderen thuis iets aan hun schoolwerk 

kunnen doen, dat ze door kunnen met leren. Alles wat we deze bijzondere weken kunnen 

doen is mooi meegenomen. Als de situatie normaliseert en duidelijk is wanneer de 

scholen weer open zijn, kunnen we verder vooruit plannen. 

 

In een eerder bericht hebben we aan ouders gecommuniceerd dat we tot 31 maart niet 

zouden toetsen. Dat was in de situatie met half-complete klassen en een opgeschorte 

toetsweek. In de situatie die nu is ontstaan, waarin leerlingen zoveel als kan thuis zullen 

doen, is het mogelijk dat docenten aan opdrachten ook een cijfer verbinden. Wanneer de 

leerlingen een cijfer krijgen voor een opdracht die ze thuis kunnen maken, zal de docent 

dat altijd communiceren.  

 

We gebruiken vandaag en morgen (dinsdag) om Teams in te richten en de leerlingen de 

gelegenheid te geven de schoolboeken op te komen halen. We gaan ervan uit dat de 

leerlingen vanaf woensdag thuis kunnen werken aan school. 

Voor het werken met Teams hebben leerlingen hun mailadres en wachtwoord van school 

nodig. Mocht je dat vergeten zijn, ga dan dinsdag 17 maart bij het ophalen van de 

boeken (zie hieronder) langs bij de mediatheek. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Boeken en andere faciliteiten 

Leerlingen worden in gelegenheid gesteld om dinsdag 17 maart de spullen uit hun 

kluisjes te halen die zij de komende weken nodig hebben. Het gaat dan in elk geval om 

alle schoolboeken. Om te voorkomen dat het alsnog erg druk wordt op school, hebben 

we hiervoor het volgende schema gemaakt. Leerlingen met verkoudheidsklachten 

kunnen andere leerlingen of familieleden vragen de boeken voor hen op te halen: 

 

Ophalen boeken 

kluisje 
  Achternaam beginnend met  

8.30 – 9.00 uur   B 

9.00 – 9.30 uur   A - C 

9.30 – 10.00 uur   D 

10.00 – 10.30 uur   E – F – G 

10.30 - 11.00 uur   H 

11.00 – 11. 30 uur   I – J – L 

11.30 – 12.00 uur   K 

12.00 – 12.30 uur   M 

12.30 – 13.00 uur   N – O – P 

13.00 – 13.30 uur   Q – R – T 

14.00 – 14. 30 uur   S 

14.30 – 15.00 uur   U - V 

15.00 – 15.30 uur   W – Y - Z 

 

We willen de leerlingen vragen om het gebouw weer snel te verlaten zodra zij hun 

spullen hebben. 

Voor twee groepen leerlingen geldt daarnaast nog het volgende: 

 Voor de leerlingen van 4 vwo en 4 havo met biologie geldt daarnaast dat zij hun 

poster voor de praktische opdracht evolutie op moeten halen, zodat zij daar thuis 

aan kunnen werken.  

 De leerlingen van 4 havo en 5 vwo met natuurkunde moeten in lokaal 020 de 

keuzemodules ophalen die de komende periode behandeld worden. 

Leerlingen kunnen met Teams werken via hun telefoon of een computer. Voor leerlingen 

die beiden niet tot hun beschikking hebben, kunnen een computer lenen van de school. U 

kunt dat aangeven via deze link. Mocht de link niet werken, dan staat onderaan deze 

mail het volledige webadres. Dit adres kunt u vervolgens in uw browser plakken. 

 

Opvang 

Op ons wordt een beroep gedaan om kinderen op te vangen van gezinnen waarvan 

ouders een vitaal beroep hebben. Gisterenavond is een lijst gepubliceerd van beroepen 

die als vitaal worden gezien. We vragen ouders het bij ons te melden wanneer zij een 

vitaal beroep hebben en de opvang van hun kind niet geregeld krijgen. Dat kan via dit 

formulier. Deze kinderen kunnen op school van 9.00 uur tot 14.00 uur worden 

opgevangen. De kinderen kunnen dan op school werken aan de opdrachten die voor hen 

in Teams staan. Mocht de link niet werken, dan staat onderaan deze mail het volledige 

webadres. Dit adres kunt u vervolgens in uw browser plakken. 

 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUMU9TM0NZM0FOTEVXTVk5TTY5VDY1S1JYUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUOThXT0ZBQ0tVQUk1MjlDNDFMNEYyUEk3NS4u


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opening en bereikbaarheid school 

Volgens de richtlijnen van het kabinet is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk thuis 

wordt gewerkt. Aan die richtlijn willen we graag voldoen. Dat betekent dat we onze 

medewerkers vragen om zoveel mogelijk huis te werken de komende drie weken.  

De school is de komende weken niet telefonisch bereikbaar. Ouders kunnen ons bereiken 

via e-mail. De mailadressen van de schoolleiding staan op de website, daarnaast kunnen 

algemene vragen gesteld worden via info@fritsphilips.eu. U kunt natuurlijk ook de 

docenten mailen. Alle mailadressen zijn op dezelfde manier opgebouwd: de afkorting van 

de docent@fritsphilips.eu.   

 

Examens, toetsweek, ouderavond, profielkeuze en Scènefabriek 

Over de examens is nog altijd veel onzekerheid. Tijdens de persconferentie gaf de 

minister aan dat daar deze week informatie over volgt. Tot dat moment kunnen we niet 

veel. De toetsweek gaat niet door, ook niet voor de leerlingen van de examenklassen, 

omdat de school gesloten is. Voor de onderbouw zullen we (als de school eenmaal open 

is) ook geen toetsweek 3 meer organiseren. Voor de bovenbouw moeten de 

schoolexamens nog wel gemaakt worden. Hoe we periode 3 op een goede manier kunnen 

afsluiten en wanneer we de schoolexamens plannen kunnen we nu nog niet zeggen. Voor 

de examenleerlingen is de onzekerheid nog het grootste. Er stonden nog mondelingen 

gepland, praktisch werk en toetsen. Die kunnen nu niet doorgaan. Dat geeft ons en 

vooral de leerlingen een hoop onzekerheid. Die situatie kunnen we nu alleen maar 

accepteren. Zodra er meer informatie wordt gegeven, zullen we daarnaar handelen en dit 

snel aan jullie terugkoppelen. 

 

Op 16 april staat de ouderavond gepland. Vooralsnog gaan we ervan uit dat die doorgaat 

en zullen we de voorbereidingen voor die avond voortzetten. We willen ouders graag de 

gelegenheid geven om over de voortgang van hun kind te praten, ook zonder de 

resultaten van toetsweek 3.  

 

De deadline voor de profielkeuze en vakkenkeuze in klas 3 (indien van toepassing) wordt 

voorlopig verschoven naar 15 april. 

 

Voor de Scènefabriek mikken we nu op een uitvoering op 2 en 3 juni. We willen graag de 

leerlingen die daarvoor hard gewerkt hebben alsnog de kick van de voorstelling geven. 

Ook deze data zijn op dit moment natuurlijk onder voorbehoud. 
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We hopen dat we de komende weken goed doorkomen met elkaar. We doen ons best om 

het onderwijs van uw kind op afstand zo goed mogelijk vorm te geven. We hebben daar 

weinig ervaring mee. Wat dat betreft is dit een mooie kans om te experimenteren met 

andere vormen van onderwijs, ook al is de aanleiding daarvoor niet prettig. Ik hoop op 

uw begrip wanneer dit in eerste instantie nog niet soepel verloopt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 
Rob Schuurmans 

Rector  

 

Aanvraag voor opvang kinderen: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWV

RWOdOdHim-rmLayosNUOThXT0ZBQ0tVQUk1MjlDNDFMNEYyUEk3NS4u 

 

Aanvraag voor gebruik laptop school (zolang de voorraad strekt): 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWV

RWOdOdHim-rmLayosNUMU9TM0NZM0FOTEVXTVk5TTY5VDY1S1JYUy4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUOThXT0ZBQ0tVQUk1MjlDNDFMNEYyUEk3NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUOThXT0ZBQ0tVQUk1MjlDNDFMNEYyUEk3NS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUMU9TM0NZM0FOTEVXTVk5TTY5VDY1S1JYUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=KqKQOMWItU6tQ4uxtrW31IOWVRWOdOdHim-rmLayosNUMU9TM0NZM0FOTEVXTVk5TTY5VDY1S1JYUy4u

