Q&A, VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER SCHOOL EN CORONA
Opgesteld door het Coördinatieteam School en Corona.
Aangepast: Vrijdag 27 maart, 11.30 uur
Dit document wordt voortdurend aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. De meest
recente informatie wordt telkens bovenaan dit document geplaatst.
Vragen/opmerkingen? Mail a.u.b. naar corona@heerbeeck.nl of corona@kempenhorst.nl.
De minister van OCW heeft op 15 maart bekend gemaakt dat de scholen vanaf maandag 16 maart
gesloten zijn. In dit document houden wij u van de consequenties van dit besluit op de hoogte.

27-3-2020: Bericht over nieuwe lestijden
-

Voor informatie over de nieuwe lestijden voor het Kempenhorst College kunt u hier klikken.
Voor informatie over de nieuwe lestijden voor het Heerbeeck College kunt u hier klikken.

Q:

24-3-2020:
Vanochtend heeft de Minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de landelijke centrale
examens niet doorgaan, maar de schoolexamens wel. Hoe gaat dat nu verder?

A:

Het Coördinatieteam School en Corona heeft vandaag besloten dat er in elk geval tot
6 april a.s. geen schoolexamens zullen plaatsvinden. Dat geeft de scholen de kans om de
organisatie van de schoolexamens goed op te pakken binnen de strikte richtlijnen van het
RIVM en de nieuwe richtlijnen van het Ministerie.

Q:

Wat kunnen ouders/leerlingen doen om de digitale lessen zo goed mogelijk te laten
verlopen?

A:

We krijgen helaas signalen binnen dat de lessen niet voor alle leerlingen optimaal verlopen,
met name omdat de omgeving onvoldoende rust biedt. Zo zijn er bijvoorbeeld soms andere
aanwezigen die op de achtergrond met anderen praten. Dat is niet alleen hoorbaar en
storend voor die betreffende leerling maar ook voor de docent en alle leerlingen die de les
volgen.
Daarnaast nog een punt: Iedereen kan via de camera zien wat er in de huiskamer (of ergens
anders in huis) bij de ander gebeurt. Het kan als storend worden ervaren als leerlingen
en/of ouders bijvoorbeeld in pyjama’s rondlopen. Laten we wat dat betreft geen verschil
maken tussen een digitale les en een les op school.

Q:

Hoe zit het met stages, excursies en reizen?

A:

Tot aan de zomervakantie gaan alle reizen, excursies en stages niet door. Reeds betaalde
bedragen worden verrekend.
De school laat de stagebedrijven weten dat de stages niet doorgaan. Er zijn echter
leerlingen die zelf een stageplek hebben gezocht en de naam van dat bedrijf nog niet aan de
school hebben doorgegeven. Deze leerlingen worden hierbij verzocht zelf contact met het

stagebedrijf op te nemen om door te geven dat de stage niet doorgaat.

Q:

Wat te doen als leerlingen bijvoorbeeld naar de huisarts moeten of naar een begrafenis en
daardoor een of meerdere lessen niet kunnen volgen?

A:

-

Voor het Kempenhorst College: Dit verzuim kan op dezelfde manier worden gemeld als
altijd.
Voor het Heerbeeck College: Dit verzuim kan op dezelfde manier worden gemeld als
altijd, maar met een kleine aanpassing. De aanvraag (het verlofformulier) kan worden
gemaild naar de leerlingcoördinator.

Q:

Wat moet ik doen als ik alsnog een laptop van school wil lenen voor mijn zoon/dochter?

A:

Dan kunt u dat aanvragen via corona@kempenhorst.nl of corona@heerbeeck.nl.

Q:

Kan de communicatie rondom de schoolexamens worden gestroomlijnd?

A:

Per school (Kempenhorst College en Heerbeeck College) gaat de examencommissie voor een
Q&A-bestand zorgen.

Q:

Het afstandsonderwijs gebeurt met Microsoft Teams. Wat betekent dat voor Magister?

A:

We blijven Magister op dezelfde manier gebruiken als altijd. Huiswerk, absentie enz. blijft
dus daar te vinden.

Q:

Vanaf wanneer wordt het onderwijs gestart en hoe gaat dat dan?

A:

Vanaf donderdag 19 maart gaat Onderwijs Op Afstand van start. Dat gebeurt volgens het
“normale” rooster. Het is dus de bedoeling dat de leerlingen het dagrooster op dezelfde
manier in de gaten houden als dat de lessen op school zouden plaatsvinden. Op die manier
blijven ze op de hoogte van alle roosterwijzigingen.

Q:

De school heeft ervoor gekozen om met het programma Microsoft Teams
afstandsonderwijs te organiseren. Zijn er instructies over hoe je dat programma moet
installeren?

A:

Bekijk dit filmpje om te zien hoe het installeren van Microsoft Teams werkt.

Q:

Wat te doen met boeken van de bibliotheek die nog moeten worden ingeleverd?

A:

De bibliotheek, Cultuurspoor Best is ook tot 6 april gesloten. Hebben de leerlingen thuis nog
boeken die ingeleverd moeten worden, geen nood, de inleverdata voor alle boeken zijn
verlengd tot 1 mei. Het reserveren van boeken is tot 1 mei niet mogelijk. Dus een gang naar
school om ze in te leveren is voorlopig niet nodig.
Hoewel je de komende weken geen boeken kunt komen lenen in de bibliotheek, op school
of in het centrum, kun je wel bij de online-bibliotheek terecht. Nadat je je met je
bibliotheekpas hebt geregistreerd heb je daar de keuze uit ruim 28.000 boeken. Dit is een

gratis dienst voor alle bibliotheekleden. Heb je vragen of loop je tegen andere problemen
aan mail met bieb@heerbeeck.nl of info@cultuurspoorbest.nl.

Q:

Wie heeft nog toegang tot de school?

A:

-

De school is alleen nog open voor medewerkers en personen die daartoe toestemming
hebben verkregen van het coördinatieteam.
Ouderavonden op school gaan niet door. Er wordt naar alternatieven gezocht.

Q:

Kan de school mijn zoon/dochter opvangen?

A:

Dat is mogelijk als u werkzaam bent in een van de cruciale beroepen. Wij zorgen dan voor
een plek waar uw zoon/dochter hetzelfde Onderwijs Op Afstand kan volgen als de
leerlingen die thuis zijn. Neemt u a.u.b. contact op met dhr. Wim Blankers (Heerbeeck
College, 06 55 14 21 16) of dhr. Ronald Mol (Kempenhorst College, 06 51 19 36 72) als u van
deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

