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Corona update    dinsdag 17 maart 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

 
Beste leerling, 
 
Zoals je weet is de school gesloten tot en met maandag 6 april. De landelijke maatregelen 
om het verspreiden van het coronavirus te voorkomen, zijn ingrijpend en spannend voor 
iedereen. Ook roept het veel vragen op, waar we nog niet alle antwoorden op hebben.  
Denk bijvoorbeeld aan: hoe gaat het met de examens.  
Vanaf nu ontvang je regelmatig bericht van het crisismanagementteam (CMT) van het 
Lingecollege om je op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen.  
 
 

Onderwijs op afstand 
De schoolgebouwen zijn gesloten, maar het onderwijs gaat door. We doen alles wat in onze 
mogelijkheden ligt om je goed te begeleiden bij het onderwijs op afstand. We hebben jou 
daar ook bij nodig. Je begrijpt vast dat het heel belangrijk is dat je zelf je schoolwerk blijft 
doen om achterstanden te voorkomen.  
 

Onderwijs en begeleiding op afstand start woensdag 18 maart 
Je huiswerk, opdrachten, studiewijzers en planners staan in Magister of Magister.me, zoals 
je dat gewend bent. Je lesrooster is leidend voor de taken en opdrachten die je moet doen. 
Heb je vragen? Dan kun je via de schoolmail contact opnemen met je vakdocenten en 
mentor.  
 
Net zoals in de klas zijn er bij onderwijs op afstand diverse werkvormen mogelijk. Denk 
bijvoorbeeld aan het kijken van een instructiefilmpje, vragen stellen via mail, zelfstandig 
werken aan een opdracht, etc. Welke voor jouw les geldt, lees je in de instructie de van je 
docent/mentor.  
 
Contact met je mentor 
Je mentor belt iedere week. Heb je eerder een vraag aan je mentor? Dan kun jij je mentor 
mailen. 
 
Tips voor thuis leren 
Je lesrooster blijft de basis voor wat je moet doen. Zo nodig plaatst je docent documenten 
of opdrachten in Magister. Heb je vragen? De docent is via schoolmail beschikbaar op het 
moment dat je volgens je rooster les van hem/haar hebt. Bekijk een paar keer per dag je 
schoolmail. Zo houden we je namelijk op de hoogte van belangrijke informatie.  
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Tips voor je ouder(s)/verzorger(s) 
Thuis les volgen en leren vraagt flink wat discipline. U kunt uw kind helpen door regelmatig 
met uw kind te praten over het leer- en maakwerk voor die week, de planning en eventuele 
afleiding (bijvoorbeeld social media). Merkt u dat uw kind grote moeite heeft met thuis les 
volgen? Geef dit dan door aan de mentor van uw kind.  
 
Wat als een docent ziek is? 
Als een docent ziek is, kun je geen contact opnemen. Je kunt wel verder werken aan je 
opdrachten. 
 
Ben je ziek? 
Ben je zelf ziek? Dan kan één van je ouder(s) je afmelden via de gebruikelijke procedure.  
 
 

Voorlopig geen toetsen 
Voorlopig nemen wij geen enkele toets af. Dit blijft zo totdat de overheid ons laat weten dat 
er weer toetsen afgenomen mogen worden. Zodra wij hierover meer weten, informeren wij 
je. Als we weer toetsen mogen afnemen, hoor je minimaal een week van tevoren wanneer 
de toetsen gepland zijn. Zodat je voldoende tijd hebt om te leren. 
 
 

Examens 
Op dit moment is nog veel onduidelijkheid over het afnemen van de school- en centrale 
examens. De examenleerlingen zijn onze prioriteit. Zodra wij nieuwe informatie ontvangen 
over de tijden en de manier van afnemen van de examens, hoor je dit van ons.  
 
 

Vanaf woensdag alleen beroepscollege geopend 
Een klein aantal leerlingen maakt gebruik van de opvangmogelijkheid van het Lingecollege, 
omdat hun ouder(s) werken in een cruciaal beroep. Die leerlingen kunnen vanaf woensdag 
16 maart elke werkdag van 8.30 tot 14.30 uur terecht op het beroepscollege (hoofdingang, 
Teisterbantlaan 2). De andere locaties van het Lingecollege zijn vanaf woensdag gesloten. 
Wil je gebruikmaken van de opvangmogelijkheid en hebben je ouders/verzorgers dit nog 
niet aan ons doorgegeven? Laat één van je ouders/verzorgers dan een mail sturen naar 
info@lingecollege.nl. 
 
 

Afsluiter 
Het is voor iedereen een nieuwe situatie. Ook voor jullie ouders en voor ons. Heb een beetje 
begrip voor elkaar en wees flexibel. We wensen veel succes en gezondheid! 
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

