
 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  

van de CSB   

      

 

                          Amsterdam, 27 maart 2020 

 

 

Kenmerk: odiv/19202703/vert/jona 

Betreft: update maatregelen Corona 

 

 

Beste heer, mevrouw,   

 

 

Rekening houden met elkaar 

Een kleine 2 weken zijn we nu bezig met digitaal lesgeven. Een nieuwe vorm van 

onderwijs voor zowel docenten als leerlingen. Een vorm van onderwijs waarbij het zoeken 

is naar de juiste manier van samenwerken tussen docenten en leerlingen. Waar in de klas 

vrijwel direct aandacht is voor de leerling, is dat bij deze onderwijsvorm veelal niet 

mogelijk. Een docent die thuis al dan niet ‘live’ les geeft, heeft ook nog een privé leven en 

is derhalve niet 24/7 beschikbaar voor de leerlingen. 

We vragen de leerlingen dus om zoveel mogelijk hun eigen lesrooster te volgen als ze 

contact zoeken met een docent, tenzij de docent daar andere afspraken over heeft 

gemaakt. Vanzelfsprekend vragen wij onze docenten om ook rekening te houden met de 

beschikbaarheid van de leerlingen en dus zoveel mogelijk hun lesrooster te volgen. 

  

Absenties in magister 

De afgelopen twee weken werden geen absenties in Magister genoteerd als een leerling 

niet aanwezig was bij de les-op-afstand. Met ingang van maandag 30 maart zullen de 

absenties wél weer door de docenten worden genoteerd. Hierdoor kunnen wij zicht houden 

op wat de leerlingen missen. Bij een AB of TL was je van ons gewend om een 

automatische afmelding vanuit Magister te ontvangen. Deze zul je de komende tijd bij een 

AB van je kind niet ontvangen.    

 

10 minuten gesprek 

Wij verzoeken je het oudergesprek te richten op het vak en ontwikkeling van je kind. 

We kunnen ons voorstellen dat je ook veel vragen hebt over het onderwijs op afstand, wat 

gebeurt er na 6 april, de overgangsnormen, etc. Dit soort informatie krijg je per mail van 

de schoolleiding of via de mentor van je kind zodra er meer duidelijkheid is. 

 

Hoe gaat de CSB om met de overgangsprocedure van reguliere leerjaren 

 Op dit moment geldt de huidige regeling zoals voor dit jaar vastgesteld. 

 Afhankelijk van de duur van de periode waarin we niet op school mogen lesgeven en 

toetsen is het mogelijk nodig om hierin te wijzigen. 

 De minister-president heeft aangegeven dat wij dinsdag 31 maart nader bericht krijgen 

over het al dan niet verlengen van de sluiting tot 6 april. 

 Mocht de school langer moeten sluiten, dan gaan wij toewerken naar een aangepaste 

procedure. Wij vragen hiervoor je geduld en begrip. 

 

Onderwijs op afstand 

We zijn erg benieuwd naar hoe je het onderwijs op afstand ervaart. Het is nieuw voor 

iedereen, dus we ontvangen graag jouw feedback. We vragen je om via onderstaande link 

een korte enquête in te vullen. Door op de link te klikken kom je direct bij de enquête. 

 



Link OUDER ENQUÊTE 

 

Wij blijven je op de hoogte houden. 

 

Veel succes en zorg goed voor jezelf en de mensen in je omgeving! 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de schoolleiding, 

 

Tommie Verheul  

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=g5Qh6HoNqE-tAw1YdWLlhs2Hq1fkAvdAmp9CjV7_-PdUNFgwRDZNRVhaN1JIUEFTMlVEVFYyRE9KMy4u

