
 
 
Amsterdam, 1 april 2020 
 
Beste ouders en leerlingen,  
 
Sinds twee weken zijn de scholen ‘dicht’. In die twee weken heeft het Coronavirus zich 
ontwikkeld tot een pandemie. Niemand lijkt aan de gevolgen ervan te ontkomen. Het vraagt 
veel van ieders uithoudingsvermogen, van flexibiliteit en creativiteit. We moeten het in 
Nederland ‘samen doen’.  
 
Gisteren, op 31 maart heeft het kabinet medegedeeld dat de scholen tot en met de 
meivakantie, dinsdag 5 mei, gesloten blijven. 
 
Aanvankelijk dachten we dat de sluiting tot 6 april een tijdelijke en overbrugbare maatregel 
zou zijn. Op 24 maart j.l. werd besloten om de Centrale Examens te laten vervallen. Deze 
historische ingreep maakte duidelijk dat ook het onderwijs niet ontkomt aan de bijzondere 
tijd waarin we leven. 
 
Voor de leerlingen en docenten van het Pieter Nieuwland College betekent de sluiting van 
de scholen tot en met 5 mei dat we ook in april ‘onderwijs op afstand’ blijven geven. 
 
We gaan dat als volgt doen: 

1. Lesrooster 
We hanteren nog steeds het lesrooster van de afgelopen weken.  

2. Magister 
Voor de onderbouw- en voor de bovenbouwleerlingen staat de informatie over de 
lessen en de bereikbaarheid van de docent in Magister. Daar is terug te vinden wat er 
tijdens de les behandeld wordt, wat af moet zijn, de momenten van 
(huiswerk)controle en de deadlines. Bij de instructie staat ook aangegeven waar 
leerlingen hun gemaakt werk moeten inleveren (bijv. via OneNote). 

3. Skype 
Direct contact tussen leerling(en) en docent loopt via Skype. Op de website van het 
Pieter Nieuwland College staat een instructie: “afspraken en instructies voor de 
online lessen”.  

4. Contact: de vakdocent onderhoudt het contact met de leerlingen over de lessen en 
over de controle van het werk. De mentor is de contactpersoon voor de leerlingen. 
De mentor bevraagt de klas regelmatig hoe het bij de lessen loopt. Het 
mentorenteam heeft overleg met de afdelingsleider over de voortgang van een 
leerjaar. De mentor of de afdelingsleider koppelen waar nodig terug naar de 
vakdocent.  



Ouders kunnen met vakspecifieke vragen via de mail terecht bij de vakdocent. Voor 
algemene vragen en opmerkingen over de voortgang kan er contact opgenomen 
worden met de mentor. 

5. School open 
De school is beperkt open van 9.00 – 14.00 uur voor leerlingen die op afspraak een 
toets komen maken of inhalen. Dit is met toestemming van de afdelingsleider. We 
houden ons binnen het schoolgebouw aan de richtlijnen van het RIVM. Er mag 
slechts een beperkt aantal leerlingen in het gebouw zijn, we houden ons aan de 1,5 
meter afstand en aan de hygiënemaatregelen. 
Met Goede Vrijdag, Pasen en tijdens de meivakantie is de school dicht.  

6. De examenklassen 
Het centrale examen is afgelast. De examenleerlingen ontvangen vandaag een 
vooraankondiging van het programma van de komende tijd. We wachten nog wel op 
de definitieve slaag-, zakregeling voor 2019-2020. 
Een aantal leerlingen heeft examentraining bij Lyceo geboekt. De school is op dit 
moment in gesprek met Lyceo op welke wijze Lyceo de ouders tegemoet kan komen. 

7. Buitenlandse reizen 
De geplande reizen/excursies naar het buitenland komen te vervallen. Dit zijn de FLE-
reis naar Engeland en de VWO-plusexcursie naar Duitsland. De reeds door ouders 
betaalde bijdrage wordt via de administratie teruggeboekt. 

8. Vooruitblik 
We zijn bezig met het programma voor de komende weken en zodra we hier meer 
over kunnen zeggen volgt informatie. 

9. Elkaar ontmoeten 
In deze bijzondere tijd waar we letterlijk en figuurlijk afstand van elkaar moeten 
houden blijft het belangrijk dat je aandacht voor elkaar houdt, voor je vrienden, voor 
je klasgenoten. Maak samen online huiswerk bijv. via Skype of gebruik andere social 
media om bij te kletsen. 

  
Tot en met de meivakantie 2020 is de school anders en niet alleen de school. De hele wereld 
staat op zijn kop.  
Hopelijk kunnen we na deze meivakantie zeggen dat ‘het beter gaat’. Belangrijk is dat 
iedereen gezond blijft. Zoek elkaar niet onnodig op, maak het gezellig thuis en vergeet je 
klasgenoten en docenten niet.  
 
Namens de schoolleiding 
 
Met vriendelijke groeten 
Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland College 
 
 
 


