Lavoisierstraat 2, 1098 TH Amsterdam
Ouders en verzorgers van alle leerlingen
Datum:
17 maart 2020
Onderwerp:

Contactpersoon:
dhr. M. Marzguioui

Onderwijs op afstand voor al onze leerlingen.

Geachte ouder/beste leerling,
Helaas is het tot minimaal 6 april niet mogelijk om op de gebruikelijke manier de leerlingen op
school onderwijs aan te bieden.
Om te zorgen dat het onderwijs de komende tijd toch zoveel mogelijk doorgaat, is er de
afgelopen dagen lesmateriaal ontwikkeld dat in Magister is klaar gezet voor iedere leerling.
De werkwijze is als volgt:
•

•
•

Via Magister wordt voor uw zoon/dochter wekelijks per vak door de vakdocent werk
ingepland. Daarbij worden extra aanwijzingen gegeven voor het maken en uitvoeren van
de verschillende opdrachten. Tevens wordt daarbij vermeld wanneer de opdrachten
afgemaakt dienen te zijn en digitaal moeten worden ingeleverd.
Bij een aantal vakken zal ook worden aangegeven dat docenten op bepaalde momenten
bereikbaar zijn voor vragen om telefonisch of online uitleg te geven.
Vanuit school zal de mentor, in principe, wekelijks contact met u en/ of uw zoon/dochter
opnemen om eventuele algemene of vragen betreffende uw zoon/dochter te
beantwoorden.

We hebben uw hulp als ouder nodig om onderwijs op deze manier zo effectief mogelijk te laten
verlopen. We vragen u om samen met uw zoon/dochter een planning te maken om dagelijks
een aantal uren te besteden aan het opgegeven schoolwerk. Het is belangrijk dat er geen grote
achterstanden ontstaan.
Voor de leerlingen die examen doen is het van extra groot belang de aangeboden
examentrainingen serieus te gaan doen!
We houden u schriftelijk en via de website op de hoogte van de ontwikkelingen. Indien u
vragen heeft kunt u deze telefonisch van 08.00 u tot 16.00 u of via de schoolmail stellen.
Met vriendelijke groeten,

Namens de medewerkers van College De Meer,
Dhr. M. Marzguioui, directeur.
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