
    Amsterdam, 16 maart 2020 
 
Beste leerlingen van het Pieter Nieuwland College, 
 
De overheid heeft besloten dat de scholen in Nederland tot 6 april gesloten zijn. Wat dit 
voor jullie, als leerling, en voor jullie docenten de komende weken betekent, lichten we in 
deze brief toe. 
 
In deze brief is speciale informatie voor de examenklassen opgenomen, want daar gelden 
aparte maatregelen voor. Die maatregelen zijn op dit moment nog niet allemaal 
bekendgemaakt. 
 
Voor de periode tot 6 april maken we de volgende afspraken met onze leerlingen: 
 
De school is dicht en het onderwijs gaat zo veel mogelijk door maar dan op afstand. Op het 
Pieter Nieuwland College hebben leerlingen een iPad, boeken en een lesrooster. Deze drie 
vormen de basis om ook thuis de lessen te volgen en te blijven leren. Je moet namelijk 
bijblijven met de stof, dat kunnen jullie en dat verwachten we ook van jullie! 
 
Van je docent ontvang je via Magister informatie over de manier waarop de lessen de 
komende weken gegeven worden: online via Skype of via OneNote. Van elk vak krijg je een 
weekplanner met wat je moet doen en wat er wanneer af moet zijn. Ook staat daarin wat 
getoetst wordt en op welke wijze. Het gemaakte werk wordt ook gecontroleerd door je 
docent. 
 
Je ‘volgt’ lessen volgens het standaard lesrooster. Dit betekent dat we verwachten dat je op 
dat moment met het vak bezig bent dat je anders op school gehad zou hebben. Maak vooraf 
een planning voor de volgende dag en een planning voor de hele week. 
 
Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart zijn studiedagen voor de docenten. Deze dagen 
gebruiken zij om lesmateriaal voor te bereiden, zodat de lessen door kunnen gaan. 
Op 17 maart kun je je kluisje leeg komen maken en je boeken mee naar huis nemen. We 
doen dit volgens het rooster dat aan deze brief is toegevoegd. De leerlingen van de 
examenklassen hebben vandaag de boeken al opgehaald. 
 
Vanaf woensdag 18 maart beginnen de lessen volgens het lesrooster met de instructie die je 
van je docent hebt gehad.  
 
Eventuele excursies, praktische opdrachten buiten school en reizen naar het buitenland die 
tot 6 april gepland waren, komen te vervallen. Over de reizen etc. die voor de meivakantie 
gepland zijn, kunnen we nog geen definitieve uitspraken doen. 
 



We volgen de ontwikkelingen op de voet en we merken dat het zomaar elke dag anders kan 
zijn. Als er geen nieuwe of andere maatregelen van de overheid komen, werken we tot 6 
april op de manier zoals hierboven beschreven.  
 
Zorg dat je goed contact houdt met je docent. De komende drie weken heb je géén vakantie, 
het is een andere manier van leren dan je gewend bent. Dat de school dicht is, betekent ook 
dat je niet zomaar naar school kunt komen. Ook de docenten zijn niet op school.  
 
Voor examenleerlingen hebben we extra aandacht. We volgen de ontwikkelingen op de voet 
en we hebben scenario’s klaarliggen. Op dit moment wachten we op informatie vanuit de 
overheid. Vanmorgen hebben we gehoord dat we tot nader order geen 
schoolexamentoetsen mogen afnemen. Morgen kan dit zomaar anders zijn. Daarom blijven 
de schoolexamentoetsen, die gepland zijn, staan. Mochten ze niet doorgaan, dan ontvangen 
jullie een mail en zal dit door je docent in Magister gezet worden.  
 
De mentoren en de afdelingsleiders maken een vergadergroep aan met jullie (de 
eindexamenleerlingen) in Skype en zullen jullie via die weg eventueel ook infomeren. Het is 
heel belangrijk dat jullie je mail vaak checken. 
 
Verder is het voor jullie juist nu heel erg belangrijk dat jullie je blijven voorbereiden op de 
toetsen en het examen. Maak een planning! Mocht je daar hulp bij nodig hebben, mail je 
mentor of je afdelingsleider. Volg de lessen volgens je rooster.  
 
Jullie docenten en de schoolleiding zijn zich ervan bewust dat we veel van jullie vragen. We 
geven jullie de ruimte om een deel van je tijd zelf in te delen en we doen een beroep op 
jullie zelfstandigheid: de komende weken ben je de regisseur van je eigen succes!  
 
Tenslotte, als er bij jou of bij jou in de directe omgeving corona wordt vastgesteld, laat dan 
je ouders een mail sturen naar de mentor en de afdelingsleider. 
 
Als je vragen hebt over deze brief, dan kun je deze stellen aan je mentor of aan je 
afdelingsleider. 
 
Namens alle medewerkers van het Pieter Nieuwland College, 
 
met vriendelijke groeten, 
 
Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland College 
 
 
Bijlage: schema kluisjes leeghalen (zie hieronder) 
 
 
 
 
 



Dinsdag 17 maart 2020 
 
Schema boeken uit kluisje halen: 
  
9.00-9.15: B1C en V4C 
  
9.15-9.30: B1D en V5A 
  
9.30-9.45: V1A en V5B 
  
9.45-10.00: VP1A en V5C 
  
10.00-10.15: B2A en H4A 
  
10.15-10.30: B2B en H4B 
  
10.30-10.45: B2C en H4C 
  
10.45-11.00: B2D en H4D 
  
11.00-11.15: V2A en H3A 
  
11.15-11.30: VP2A en H3B 
  
11.30-11.45: H3C en V3A 
  
11.45-12.00: H3D en V3B 
  
12.00-12.15: VP3A 
  
12.15-12.30: B1A en V4A  
  
12.30-12.45: B1B en V4B  
 


