
 

 

 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
 
 
Betreft: Onderwijs op afstand 
 
 
Door het Coronavirus zijn de scholen 3 weken dicht. Dit betekent natuurlijk niet dat je 3 weken 
vakantie hebt. In deze brief leggen we uit wat we van je verwachten en wat we van docenten 
vragen. 
 
Werk thuis zoveel mogelijk volgens je normale rooster aan de vakken die je hebt. Magister is 
hierin leidend en hierop zetten docenten het te maken schoolwerk voor jullie. 
 
Op de ELO staan voor jullie bij het vak, ‘1. Onderwijs op afstand Hof van Delft’, alle vakken en 
lesinhoud ter ondersteuning per leerjaar gecategoriseerd. Je kan daardoor makkelijk 
overleggen met klasgenoten en via ELO vragen stellen aan je docent. De docent probeert de 
gestelde vragen te beantwoorden op de dag dat je les van hem/haar hebt. Houd er rekening 
mee dat docenten ziek kunnen zijn en meerdere klassen hebben. Het antwoord kan soms even 
op zich laten wachten.  
 
We verwachten dat je iedere vrijdag een logboek naar je mentor stuurt. Onderstaand zien 
jullie het voorbeeld zoals deze op de ELO in dezelfde map staat als jullie overige lesinhoud. 
1. Onderwijs op afstand Hof van Delft --> Logboeken --> klas 
  

Datum/tijd Schoolvak  Gewerkt aan Lig je op schema? 

    

 
Docenten communiceren dus met jullie via Magister en ELO. Op Magister staat per les het 
huiswerk en wat je voor die les moet doen. In Magister wordt uitgelegd waar je 
ondersteunend lesmateriaal (filmpjes, opdrachten, PowerPoints, planningen op ELO) kan 
vinden. Houd beide kanalen zowel aan het begin als het einde van de dag in de gaten. Ben je je 
wachtwoord voor de ELO kwijt, maak dan gebruik van de optie ‘wachtwoord vergeten’ of mail 
naar: a.siepelinga@chrlyceumdelft.nl  
 
Voor de examenleerlingen staat er de komende weken een aantal belangrijke dingen op de 
planning. Het CPE Beeldend wordt deze week niet (nog) op school afgenomen. Wat betreft de 
PTA-week wachten we de landelijke richtlijnen af en communiceren hierover in aparte brieven 
zodra er meer bekend is. Wel zijn we intussen concreet aan het nadenken over een rooster 
voor toetsen in klas 4. Houd er rekening mee dat het rooster voor PTA 3 aangepast wordt en 
dat de periode twee weken i.p.v. een week gaat duren. Blijf beschikbaar! 
 
Examenleerlingen kunnen in ieder geval op de korte termijn aan de slag via de website 
www.onlineslagen.nl. Op deze website kunnen examenleerlingen vanaf vandaag tot en met 6 
april kosteloos gebruikmaken van de online examentrainingen om zo achterstanden te 
voorkomen. 
 

mailto:a.siepelinga@chrlyceumdelft.nl
http://www.onlineslagen.nl/


 

 
 
 
We kunnen nu al zeggen dat leerlingactiviteiten in de eerste weken van april, zoals Project 
Vrijheid, de Goede Doelendag en paasvieringen helaas niet door zullen gaan. Wat betreft de 
wijze waarop de rapporten verstrekt worden en hoe de daarbij horende mentorenavond op 14 
april invulling krijgt, hoort u op een later tijdstip. 
 
De mentor blijft voor zaken aangaande het mentoraat beschikbaar in deze komende weken. 
 
Het kan zijn dat je thuis niet voldoende toegang/beschikking hebt over een computer. In dat 
geval handel je als volgt: 

 Mail naar de teamleider, met je ouders in de CC en geef aan hoe je telefonisch te 
bereiken bent. 

 De teamleider belt je, en spreekt maatwerk af. 

 De deadline hiervoor is vrijdag 20 maart om 12.00. 
 
We wensen iedereen veel sterkte en gezondheid toe in deze ingewikkelde tijd. 
 
Tim van Haeften – teamleider onderbouw 
Philip van Leeuwen – teamleider bovenbouw 

 
 
 
 
 


