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Hart onder de riem  
We krijgen signalen dat u ook thuis hard aan het werk bent om met uw kind(eren) de lessen op afstand te 
maken. Dank daarvoor. 
Veel mensen hebben zorg om anderen op veel verschillende manieren. Er worden thuis-scholen 
opgestart, er zijn zorgen om familieleden en vrienden. Naast je werk, is dat een behoorlijke taak. We 
weten dat en daarom richten we ons nu stap voor stap alleen op de urgente processen.  
Ontwikkelingen blijven elkaar snel opvolgen. We vragen uw begrip voor berichtgeving die de volgende 
dag alweer anders blijkt te zijn. We doen ons best om te filteren en u te voorzien van goede informatie. 

 (School)examens 
Zoals gisteren aangekondigd door minister Slob zal er veel aandacht uitgaan naar onze 
examenkandidaten. Er zijn al landelijke voorschriften opgesteld maar er is nog een aantal open eindjes. 
Die worden morgenochtend met de voltallige (vmbo-) directieraad op het bestuursbureau van Dunamare  
doorgesproken. Vervolgens zal op elke locatie (dus ook het Haarlem College) gekeken worden hoe we de 
landelijke en Dunamare afspraken gaan inzetten op het Haarlem College. Onze eerste focus ligt op de 
afronding van de Schoolexamens (SE). Daarna komen de praktijkexamens (CSPE) aan bod en tenslotte het 
Centraal Examen (CE). U krijgt hier morgen (uiterlijk overmorgen) meer over te horen.  

Daarnaast is het belangrijk te weten dat wij ouders en kinderen zullen informeren over de feitelijke 
procedure als schoolexamens niet zijn afgerond voor aanvang van het eerste tijdvak. Daarmee willen we 
iets van de druk weg halen voor leerlingen met gezondheidsklachten.  

Contact met mentor 
Mentoren nemen regelmatig contact op met hun leerlingen. Ook hebben ze soms overleg met u als 
ouders/verzorgers. In een dergelijk gesprek wordt ook door u aangegeven wanneer uw kind ziek is en 
wordt dit vervolgens door de mentor in het logboek van Magister vermeld. 

Tijdens schooltijd werken aan schoolwerk 
Het is de bedoeling dat uw kind tijdens schooltijd aan het werk is voor school. Na schooltijd is er dan tijd 
voor bijvoorbeeld een bijbaan of andere ontspanning. Het is belangrijk dat u erop toeziet dat dit dagritme 
ook aangehouden wordt.  
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Magister 
We merken dat Magister behoorlijk overbelast is door deze hele situatie. Het kan dus soms gebeuren dat 
Magister ‘eruit ligt’. Dat merken we dan; het is niet nodig om dit aan school te melden, hoe goed bedoeld 
ook. 
Vandaag bleek ook dat er regelmatig problemen waren met verbinden met Magister (Magister 6), of dat 
Magister erg traag was. Soms blijken alleen bepaalde onderdelen van Magister niet beschikbaar te zijn.   
De meeste van deze problemen komen ons inziens voort uit het feit dat door de landelijke sluiting van 
scholen de systemen van Magister bovengemiddeld gebruikt/belast worden. Meestal gaat het om 
storingen van (zeer) korte duur en helpt het om even te wachten en magister opnieuw te openen.  

Voor leerlingen en ouders heeft Magister aparte informatiepagina’s: 

https://www.magister.nl/leerling-ouder/ 

Schoolkampen (Ardennen en Vinkeveen) 
We beraden ons nog op het wel of niet door laten gaan van deze kampen. Daar hoort u in latere 
berichtgeving meer over.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Namens het voltallige team van het Haarlem College, 
Blijf gezond en wees elkaar tot steun! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Teulings 
Directeur  

https://www.magister.nl/leerling-ouder/
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