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Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Sinds zondag is duidelijk dat de scholen in ieder geval tot en met 6 april dicht zijn. De toespraak
van de minister-president gisterenavond heeft de ernst van de situatie nog eens onderstreept. Via
deze brief geef ik jullie zoveel mogelijk informatie die je voor de komende weken nodig hebt.
Onderwijs vindt op afstand plaats
Gisteren en vandaag zijn alle docenten bezig geweest zich voor te bereiden op het geven van
onderwijs op afstand. Daarbij gebruiken we de volgende middelen:
 Hapara
Via Hapara ontvang je als leerling je studiewijzers; log in Hapara in met je Google-account
van Odulphus.
De instructie voor Hapara vind je hier.
 Google Hangout Meet
Je docent nodigt je uit via de Google agenda voor onderwijs op afstand.
De instructie voor gebruik van Google Hangout Meet vind je hier.
 Magister
Gebruiken we voor mailcommunicatie met de leerlingen. Check iedere dag je Magisterberichten. In Magister staat bij het huiswerk voor de les wie de docent wil spreken.
Alle berichten die in Magister worden gedeeld met leerlingen worden vanaf vandaag ook
automatisch doorgezet naar het school-mailadres in Google.
Leerlingen die hun wachtwoord voor de Google-mail kwijt zijn kunnen een nieuw wachtwoord
aanvragen door in Magister aan R.Meijer een bericht te sturen.

Lessen volgens rooster
De lessen vinden plaats volgens het lesrooster. Er worden geen digitale lessen gegeven voor de
vakken LO, Steam en ateliers leerjaar 1. Elke docent geeft aan welke lessen je op afstand kunt
volgen door een uitnodiging in de Google agenda voor een Google Hangout Meet. Je hebt in ieder
geval één les per week voor vakken die 1 of 2 uur per week in het rooster staan, en twee keer per
week voor vakken die 3 of meer uur per week in het rooster staan.
Mocht het rooster wijzigen, dan lees je dat op de website onder roosterwijzigingen.
Les krijgen in een digitale omgeving vraagt ook om bepaalde omgangsvormen; je leest zeven
regels in de bijlage onder deze brief.

Examenleerlingen en schoolexamens
Zojuist is bij de NOS bekend gemaakt dat de afname van de schoolexamens weer mag doorgaan.
Ervan uitgaande dat deze informatie betrouwbaar is willen we vrijdag 20 maart starten met de
schoolexamens die maandag 16 maart niet door konden gaan. De examenleerlingen ontvangen
morgen, woensdag 18 maart, een bericht met daarin alle vakken, tijdstippen en lokalen.
Toetsen overige leerjaren
De toetsweek is middenin abrupt onderbroken.
Omdat we, zodra de school weer open kan, zoveel mogelijk rust en regelmaat willen bieden in de
lesdagen die dan nog over zijn gaan we geen nieuwe compoweek organiseren om de gemiste en
niet afgenomen toetsen in te halen.
Mocht een docent het toch nodig vinden een bepaalde toets in te laten halen teneinde een
verantwoord jaarcijfer te kunnen geven, dan regelt de docent dit zelf met de betreffende
leerlingen zodra ze weer op school zijn.
Resultaten van de compoweek
Docenten plaatsen de behaalde resultaten van de compo’s in Magister zodra de toetsen zijn
nagekeken. Magister is weer open voor leerlingen vanaf woensdag 18 maart, 10.00 uur met
uitzondering van de examenklassen.
Opvang op school
Voor kinderen van ouders die werken in vitale beroepen bestaat dagelijks de mogelijkheid om
tussen 08.00 en 13.00 uur op school in de mediatheek te werken. Neem dan je Chromebook mee
om de lessen op afstand te kunnen volgen en aan je opdrachten te werken.
Indien leerlingen van deze opvang gebruik willen maken: meld dat via info@odulphus.nl en geef
duidelijk aan welke dagen in de komende weken het betreft.
Openingstijden
 De school is van woensdag 18 maart tot en met maandag 6 april 2020 gesloten voor
leerlingen, uitgezonderd examenleerlingen en de leerlingen die van de opvangfunctie
gebruik maken.
 De mediatheek is dagelijks van 08.00 – 13.00 uur geopend. Boetes op uitgeleende boeken
worden voorlopig voor drie weken opgeschort.
 Leerlingen mogen naar school komen om boeken te lenen, spullen te halen die de docent
op school voor hen heeft klaar staan of spullen uit hun kluisje te halen.
Bereikbaarheid
 De school is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 13.00 uur.
 Met mentoren kun je op de gebruikelijke wijze contact opnemen.
 Buiten schooltijden kun je een boodschap achterlaten op info@odulphus.nl.
 Voor noodgevallen staat een telefoonnummer op het antwoordapparaat.

Ziekmeldingen en bijzondere situaties
Leerplicht vraagt ons om reguliere ziekmeldingen van leerlingen te blijven registreren.
Dit kan op de gebruikelijke wijze gebeuren: via de app of telefonisch via de receptie.
Ook blijven wij graag op de hoogte van bijzonderheden in de thuissituatie zodat we die kunnen
doorgeven aan de mentoren en leerlingcoördinatoren (bijvoorbeeld overlijden van een familielid,
ernstige ziekte enz.).
Communicatie
Communicatie blijft verlopen via de website. Via een mailtje word je op de hoogte gehouden van
updates.
En tot slot …
wil ik iedereen van harte danken voor alle begrip, medewerking en meedenken in deze lastige
dagen. Dat is voor ons echt een grote steun in de rug. Dankjewel!
Het zal duidelijk zijn dat het in twee dagen tijd omschakelen van lesgeven in klassen in een
gebouw naar lesgeven via een digitale verbinding een heel grote verandering is: voor docenten en
zeker ook voor leerlingen. We vragen daarom ieders medewerking en begrip; je kunt ons helpen
door feedback te sturen als je denkt dat dingen beter kunnen. We doen ons best om daarmee
rekening te houden.
En tenslotte: “Fortis in fide - Groot vertrouwen in jou” staat in ons schoolwapen. Dat geldt altijd,
maar zeker in deze dagen.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding

Frans Claassens
Rector

Bijlage: Omgangsvormen bij afstandsleren voor leerlingen

Bijlage bij brief 2003-10 d.d. 17-03-2020
Omgangsvormen bij afstandsleren voor leerlingen:
1. Als je wilt deelnemen aan de les, ga je via de link in Magister of Google Agenda naar de
afspraak met je docent.
2. Zorg dat je je microfoon en camera uitzet zodra de afspraak gestart wordt.
3. Zie je meerdere schermen? Aan de rechterkant van het scherm zie je welke mensen er
meedoen. Klik op het icoontje van de docent om haar/zijn scherm als volledig beeld te
zien.
4. Zet aan de rechterkant van je scherm de chat open. Je stelt je vragen via de chat.
5. Heb je een lastige of lange vraag? Vraag via de chat toestemming aan je docent om via de
microfoon je vraag te stellen.
6. De docent kan ervoor kiezen om een online presentatie te geven. Als de docent dat doet, is
het niet mogelijk voor haar/hem om de chat te lezen. Als je dan iets wilt vragen, zet je je
microfoon aan en vraag je het zo aan de docent.
7. Heb je genoeg uitleg gehad en is de les nog niet afgelopen? Verlaat de Hangouts Meet.

