
Nieuwsbrief december 2020 (let op 3 bladzijden) 

 

Beste ouders en leerling, 

 

Hierbij willen we jullie ondanks de lockdown een goede Kerst toewensen. Deze Kerst is anders dan 
andere jaren. Op school zouden we het woensdag vieren, helaas gaat dit nu niet door. 

Ik hoop samen met mijn collega’s dat jullie de komende tijd gezond blijven en kunnen genieten van 
de komende kerstdagen. Voor sommigen een moeilijke tijd omdat Corona speelt in de familie of 
kennissenkring, voor anderen zal juist het niet kunnen ontvangen van vrienden en familie lastig zijn.  

 

Wat opvalt op school is dat de leerlingen zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid voor elkaar en 
voor het personeel.  Handen worden gedesinfecteerd, mondkapjes gedragen. Bijzonder om te zien 
dat iedereen zorg draagt voor elkaar en een stil vertrouwen heeft dat het uiteindelijk weer goed 
komt. We zijn als team dan ook bijzonder trots op onze leerlingen. 

Groet,  
Evert van der Meer 
Directeur Mijnschool 

---- 



 

De lessen 
Jullie hebben vast gehoord dat de praktijklessen in het VMBO, Pro en het VSO door kunnen gaan. Dit 
betekent voor Mijnschool dat we gedeeltelijk opengaan na 5 januari voor de examenkandidaten. De 
leerlingen die dit jaar examen worden verwacht tijdens de opleidingsuren. De examenkandidaten 
krijgen hierover een bericht van de mentor en/ of vakdocent.  

Online les en de regels 
Elke leerling weet hoe hij moet inloggen in Presentis en It’s learning en sommigen hebben een tablet 
mee gekregen zodat ze hier thuis mee kunnen werken. Na de lockdown moet de tablet weer worden 
ingeleverd, de tablet mag niet worden gebruikt door anderen, ook mogen er geen spellen op 
gespeeld worden. Op 4 januari tussen 10.00-11.00 kunnen eventuele vergeten schoolspullen worden 
opgehaald door de leerling. 

De mentor geeft een aantal momenten een online les. De regels voor online les zijn vandaag 
besproken met de leerling. Hieronder staan de regels: 

Zorg ervoor dat je 10 minuten voordat de les begint bent ingelogd. 

Als je bent ingelogd wordt er van je verwacht dat: 

-je camera aan staat en je microfoon uit staat 
-je eigen naam is ingetypt 
-je niet door de uitleg heen praat 
-je let op je taalgebruik 
-je goed met elkaar omgaat 
-je goed oplet en de uitleg volgt 
-je geen foto’s maakt en niet filmt 
-je netjes gekleed bent 
-je hebt gekeken welke opdrachten je die dag hebt 
-je alleen de les volgt,  in een rustige kamer 

Indien je niet op tijd bent ingelogd of je bent er niet dan word je als absent genoteerd. De afwezige 
tijd (zonder overlegde  reden) moet je later inhalen. Als je nog vragen hebt, dan kun je een bericht 
sturen via It’s Learning. 

 

Vakantie 
De vakantie start 16 december en duurt tot en met 5 januari. Op woensdagmiddag 6 januari starten 
de onlinelessen, we geven online les tot en met 19 januari.  

Overige mededelingen: 

-de IVIO examens zijn geweest, de volgende IVIO examens zijn in maart 

-de lessen EHBO zijn weer gestart in de groepen twee 

-het kerstfeest gaat helaas niet door 

-er is een nieuwe professionele voetbaltafel aangeschaft, de leerlingen zijn hier erg blij mee 

-de groepen 4 en 5 zijn druk bezig met hun brancheopleiding 



-sommige stages zijn helaas gestopt door Corona, dit vinden we natuurlijk erg jammer. Een groot 
aantal stages gaat gelukkig wel door ondanks de lockdown. 

-de sfeer was de afgelopen weken erg goed te noemen, iedereen was zorgzaam naar elkaar. 

-ouderbezoeken kunnen alleen op afspraak na schooltijd (1 ouder per gezin). 

-indien u vragen hebt over noodopvang op school na 5 januari dan kunt u contact opnemen met de 
teamleider van de basisvorming hvanark@mijnschool.nu of via de teamleider van de 
beroepsvorming jvandenoudenaller@mijnschool.nu 
Vanwege de strenge regels is maar zeer beperkte opvang mogelijk.  

-mevrouw van Brederode is weer steeds vaker op school, hier zijn we blij om. 

-de klassen 1 hebben de workshop “duiken” gehad; een mooie en spannende ervaring 

-een aantal leerlingen uit klas 1 en de klassen 3 hebben via Ga Harderwijk een skateboardclinic 
gehad, erg leuk om te zien hoe de leerlingen hiervan hebben genoten. 

 

 

Een goede kerstvakantie namens team Mijnschool. 
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