
   Amsterdam, 16 maart 2020 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Vandaag hebben de leerlingen een brief ontvangen waarin we hen op de hoogte hebben 
gesteld wat het voor hen en de school betekent nu de overheid heeft besloten dat de 
scholen in Nederland tot 6 april dicht zijn.  
 
Via deze brief informeren wij u als ouders/verzorgers.  
 
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/laptop, boeken en een lesrooster. 
Deze drie vormen de basis om ook thuis de lessen te volgen en te blijven leren. Het is heel 
belangrijk dat de leerlingen bijblijven met de stof. Dat kunnen ze, en dat verwachten we ook 
van ze. 
 
De leerlingen krijgen van hun docenten via Magister informatie over de manier waarop de 
lessen de komende weken gegeven worden: online via Skype of via OneNote.  
Van elk vak krijgen ze een weekplanner met wat er gedaan moet worden en wat er wanneer 
af moet zijn. Leerlingen krijgen via de weekplanner ook informatie over de wijze van toetsing 
tijdens de komende weken. 
 
Leerlingen ‘volgen’ lessen volgens het standaard lesrooster. Dit betekent dat we verwachten 
dat ze op dat moment met het vak bezig zijn dat ze anders op school gehad zou hebben. 
Omdat we weten dat dit niet vanzelfsprekend zal zijn, vragen wij u als ouder/verzorger om 
samen met uw zoon/dochter door te nemen wat er de komende periode verwacht wordt 
aan inzet en regelmaat. Indien nodig maakt u samen een dag- of weekplanning. 
 
Maandag 16 maart en dinsdag 17 maart zijn geoormerkt als studiedagen voor de docenten. 
Deze dagen gebruiken zij om lesmateriaal voor te bereiden, zodat de lessen door kunnen 
gaan. 
Op 17 maart kunnen de leerlingen volgens een rooster uit hun kluisje op school boeken en 
andere hulpmiddelen komen halen. De leerlingen hebben dit rooster bij hun brief gekregen. 
Vanaf woensdag 18 maart beginnen de lessen op afstand volgens het lesrooster met de 
instructie die ze van hun docenten hebben gekregen.  
 
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.  



 
Het is belangrijk dat uw zoon/dochter goed contact houdt met de docent. De komende drie 
weken is géén vakantieperiode, het is een andere manier van leren dan ze gewend zijn. 
 
Voor examenleerlingen hebben we extra aandacht. We volgende 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 de leerlingen een mail en zal 
dit door de docent in Magister gezet worden.  
 
De mentoren en de afdelingsleiders maken een vergadergroep aan met hun 
mentor(eindexamen)klas in Skype, en zullen de leerlingen via die weg, eventueel, ook 
infomeren. Het is heel belangrijk dat de mail vaak door de leerlingen gecheckt wordt. 
Verder is het voor de examenleerlingen juist nú heel erg belangrijk dat ze zich blijven 
voorbereiden op de toetsen en het examen. Een planning is daarbij heel belangrijk. Mocht 
de leerling hier hulp van de mentor of afdelingsleider bij nodig hebben, dan kunnen ze met 
hen altijd contact opnemen.  
 
We leven in een bijzondere tijd en we weten niet hoe lang het gaat duren. In een onrustige 
periode vragen we zomaar ander gedrag, een andere manier van leren van uw 
zoon/dochter. We denken als school goed in beeld te hebben wat er van ons verwacht 
wordt en maken optimaal gebruik van de middelen die ter beschikking staan om onderwijs 
te blijven geven. 
 
Tenslotte willen we alle ouders vragen om de school te blijven informeren over de 
persoonlijke gezinssituatie. Het is belangrijk dat wij als school weten dat een leerling ziek is. 
Graag uw kind net als altijd ziekmelden via Magister. Mocht er sprake zijn van corona bij uw 
kind of bij één van de andere gezinsleden, zou u hierover dan een aparte mail willen sturen 
naar mentor en afdelingsleider? 
 
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en hopen dat we snel 
weer ‘gewoon’ onderwijs kunnen verzorgen. 
 
Mocht uw vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de mentor 
en/of de afdelingsleider. 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens alle medewerkers van het Pieter Nieuwland College, 
 
Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland College 
 


