
 

 
 
Maandag 16 maart 2020 
 
 
Geachte ouder en/of verzorger, 
 
Wij hebben u gisteren geïnformeerd over het besluit van het Kabinet dat er vanaf maandag 16 maart 
geen lessen of stage-activiteiten plaatsvinden op school. Wij volgen hierin de uitgangspunten van 
het Kabinet: 

1. Voor ouders van kinderen in de cruciale beroepsgroepen is er opvang in de school 
2. Wij organiseren onderwijs op afstand voor kinderen die thuis zitten met prioriteit voor 

eindexamenleerlingen 
 
Als u gebruik wilt maken van de opvang in school, dient u contact op te nemen met school. Dit kan 
telefonisch tussen 8.30 uur – 15.30 uur.  
 
Wij willen het onderwijs dat wij organiseren waar mogelijk digitaal laten verlopen. Deze week 
gebruiken wij om dit vorm te geven. Concreet betekent dit dat leerlingen minimaal 1 x per week via 
beeld contact hebben met de meeste vakdocenten. De leerlingen is gevraagd om minimaal 1 x per 
dag op Magister te kijken om te zien wat er van hem of haar wordt verwacht. Daarnaast vindt 
wekelijks via beeld contact met de mentor plaats. Ons uitgangspunt is dat we elke leerling willen 
blijven zien en horen.  
 
Examenkandidaten hebben vanaf woensdag al toegang tot Microsoft Teams. Microsoft Teams biedt 
onder andere de mogelijkheid om via digitaal beeld klassikaal onderwijs mogelijk te maken. Via 
Magister ontvangen de leerlingen hiervoor instructies. Andere kanalen worden door ons niet 
gebruikt.  
Zodra we meer duidelijkheid hebben over de gang van zaken rond schoolexamens en centraal 
examens zullen we dit uiteraard delen. 
 
Wij gaan ervan uit dat de kinderen deelnemen aan het onderwijs op afstand. Mocht uw zoon en/of 
dochter ziek worden en niet in staat zijn om onderwijs te volgen, vragen wij u uw kind zoals 
gebruikelijk ziek te melden. Dit kan telefonisch tussen 8.30 uur – 15.30 uur. 
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Aart van ’t Veld, 
Bestuurder CSG Reggesteyn 
 
 
 
 


