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Thuisschoolweek 4: Houd vol! 
Er wordt in veel gezinnen hard gewerkt op de thuisschool. Veel leerlingen en ouders doen goed hun best 

om de lessen op afstand te volgen. Toch merken we ook dat het soms echt moeilijk is om het ritme erin te 

houden. En juist dat is zo belangrijk! Hieronder een paar tips die u als ouder(s)/verzorger(s) kunnen 

helpen om uw kind te ondersteunen bij het schoolwerk in deze bijzondere periode. 

• Zorg voor een dagritme. Vanaf 10 uur beginnen de lessen in het rooster, maar voor die tijd maken 

leerlingen zich klaar om aan de schooldag te beginnen.   

• In magister staat het rooster van uw kind. Bekijk samen het rooster voor de dag.  

• De lessen worden gegeven in Teams. Vraag uw kind eens om u te laten zien hoe dat in zijn werk 

gaat. 

• Het schoolwerk staat in magister. Ook als er geen live les is in Teams, dan is er wel schoolwerk. 

Vraag uw kind er eens naar.  

• De docenten werken ook aan extra materiaal als afwisseling van het school(leer)werk. Denk 

bijvoorbeeld aan de Challenges van LO. Ook leuk om met het gezin te doen. 

• Het is belangrijk dat er een duidelijke afwisseling is tussen school en vrije tijd. Dus tijdens 

schooltijd (van 8.30 tot ong. 15 uur) wordt er aan school gewerkt. Daarna is er vrije tijd. Dat geldt 

in principe ook voor het weekend, tenzij er geleerd moet worden voor toetsen natuurlijk. Hierbij 

is beweging en frisse lucht ook belangrijk.  

• De mentor houdt contact met uw kind. Het is heel belangrijk dat dat contact er ook is. Stimuleer 

uw kind om dit goed te doen (dus neem de telefoon op als de mentor belt, doe mee aan de 

mentorles via Teams etc.) 

• De mentoren en docenten zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden. Ook als u als ouders een 

vraag heeft over de begeleiding van uw kind, kunt u bij de mentor terecht.  

• Tot slot: een goed dagritme betekent ook een passend nachtritme met voldoende slaap. 

Belangrijke informatie schoolexamens leerjaar 4 
Ouder(s)/verzorger(s) EN leerlingen leerjaar 4 wordt dringend verzocht de brief in de bijlage heel goed 

door te lezen. Deze brief bevat heel belangrijke informatie over de schoolexamens die van 14 t/m 22 april 

op school worden afgenomen.  

Tot zover dit informatiebulletin. Veel sterkte voor de komende periode, hopelijk in goede gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet, 
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Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  


