
Hengelo, 17 maart 2020 

 

Betreft: Vervolg op de vorige brief over corona 

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Afgelopen zondag hebben we een brief gestuurd met daarin vooral de mededeling dat de school 

dicht gaat. Het resultaat was dat geen enkele leerling maandagmorgen op school was. Complimenten 

voor de manier waarop de informatie serieus genomen wordt. 

Gisteren en vandaag is door het team heel hard gewerkt om een aantal zaken te regelen zodat jullie 

als leerlingen toch verder kunnen met schoolse zaken. Hieronder noemen we de belangrijkste 

afspraken: 

- Wij vinden het belangrijk contact te houden met jullie als leerlingen en jullie 

ouders/verzorgers. Daarom zal jullie mentor of één van jullie mentoren heel regelmatig 

contact met jullie opnemen. Dan kunnen er vragen gesteld worden over hoe het met jullie 

gaat én kunnen afspraken gemaakt worden over het thuiswerk. 

 

- Veel mentoren zullen op afspraak 1 op 1 gesprekken voeren met jullie. Dit zal op school zijn. 

Sommige mentoren hebben zelf ziekteverschijnselen of vallen in een risico-groep. Zij houden 

het voorlopig bij contact via de digitale mogelijkheden of via de telefoon. 

 

- De mentoren zorgen ervoor dat er elke week werk klaar is (digitaal en/of op papier) en geven 

mogelijk ook praktische opdrachten. Leerlingen kunnen veel vakken ook thuis oefenen. Denk 

aan koken, schoonmaak/huishouden, tuin/groen, boodschappen doen, etc. etc.  

 

- We hebben besloten dat alle leerlingen voor wie het helpt, een chromebook van school 

mogen lenen. Met het chromebook kunnen veel digitale werkzaamheden gedaan worden. 

De meeste leerlingen weten heel goed hoe ze met het chromebook moeten werken. We 

hebben een paar afspraken op papier gezet en hier een contract van gemaakt. Belangrijk om 

te beseffen is dat we het surfgedrag van leerlingen terug kunnen lezen! Het is dan ook de 

bedoeling dat de chromebooks alleen voor schoolwerk gebruikt worden.  

 

- Voor leerlingen die voor praktijkexamens staan, wordt door de meeste praktijkdocenten de 

theorie beschikbaar gemaakt en worden oefenmomenten georganiseerd (1 op 1). Het is op 

dit moment zeker dat voor de komende drie weken alle examens zijn geannuleerd. Hoe het 

met de examens gaat die daarna gepland zijn, is op dit moment nog onduidelijk. 

 

- De school is voorlopig elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08.00-16.30 uur. Mocht u 

vragen hebben of om welke reden dan ook contact willen hebben, kan dit op die tijden. 

Tijdens deze tijden is de school ook open voor bezoek. Wel graag eerst even bellen om een 

afspraak te maken. 

 

- Als in uw omgeving corona is vastgesteld of er een ernstig vermoeden is van corona, wilt u 

dit dan doorgeven aan school. Wij kunnen hier dan rekening mee houden in de 1 op 1 



contacten tussen mentor/vakdocent en leerling. In dat geval zullen we de 1 op 1 contacten 

vermijden. 

 

- Bij het vak CKV hebben de leerlingen allemaal hun eigen schetsboek. Dit boek wordt door 

leerlingen vaak gebruikt om op hun eigen manier met spanning om te gaan. Voor veel 

leerlingen is het een soort dagboek. Het kan in de huidige tijd waardevol zijn om dit boek 

thuis te hebben. Dit kan! Als leerlingen hun schetsboek graag willen hebben kan dit bij de 

mentor aangegeven worden.  

Zoals u ziet doen we ons uiterste best om zoveel mogelijk onderwijs door te laten gaan. Wel 

belangrijk om te weten dat u er niet vanuit moet gaan dat de leerlingen 6 uur per dag aan school 

moeten besteden! Als leerlingen op school zijn besteden ze ook geen 6 uur per dag aan theorie. 

Namens alle collega’s wens ik u allen heel veel succes toe in de komende tijd waarin het zeker niet 

altijd gemakkelijk zal zijn. Wij zullen alles doen dat in onze mogelijkheden ligt om het voor de 

leerlingen zo goed mogelijk te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dave van Zutphen,  

Directeur ’t Genseler 

 

 

 

 


