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Corona update    woensdag 18 maart 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

 
Beste leerling, 
 
Het onderwijs op afstand is voor iedereen nieuw. Jullie zullen al merken dat nog niet alles 
helemaal soepel verloopt. In deze update lees je meer over praktische zaken. Ook 
informeren we je over andere effecten van de landelijke maatregelen rondom het corona-
virus. 
 

Schoolexamens gaan door  
Planning komt deze week 
De school- en praktijkexamens gaan toch door. Dat liet de overheid liet gistermiddag 
weten. We begrijpen dat je snel wil weten wanneer welke schoolexamens gehouden 
worden, zodat jij je zo goed mogelijk kunt voorbereiden. We werken nu hard aan een 
nieuwe planning voor het afronden van de onderdelen van de PTA’s. De planning voor de 
praktijkexamens (CSPE’s) van het beroepscollege verandert vooralsnog niet. We doen ons 
best om je morgen een actuele planning sturen.   
 
>> Lees de laatste informatie over de schoolexamens en de centrale examens.  
 

 
Nog geen nieuwe planning voor andere toetsen  
Ook voor andere leerjaren dan de examenklassen stonden toetsen gepland. Daarvan weten 
we nog niet wanneer we die mogen afnemen. Hoef jij dit jaar nog geen (school)examens te 
maken? Dan krijg je nu nog geen nieuwe planning van ons. Als we weer gewone toetsen 
(die dus geen onderdeel het schoolexamen zijn) mogen afnemen, hoor je minimaal een 
week van tevoren wanneer de toetsen gepland zijn. Zodat je voldoende tijd hebt om te 
leren. 
 
 

Landelijke storingen Magister 
Je hebt waarschijnlijk al gemerkt dat het niet altijd lukt om in te loggen in Magister. Heel 
vervelend. Magister heeft sinds maandag 16 maart last van landelijke storingen. Hierdoor 
kun je niet inloggen op Magister 6, de Magister-app en de Electronische LeerOmgeving 
Magister.me. De mavo en het lyceum gebruiken Magister.me. Het enige advies dat we je 
kunnen geven is om het te blijven proberen.  
 
Als je wel kunt inloggen, zul je regelmatig merken dat de snelheid van Magister wisselt of 
dat de verbinding hapert. Magister werkt hier hard aan. Het Lingecollege kan hier helaas 
niets aan doen.   
 
 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens
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Inloggen schoolmail 
Kun je niet inloggen op je schoolmail? Bel dan met onze afdeling ICT: 088 – 344 56 60.  
 

 
Laatste mogelijkheid spullen ophalen  
Beroepscollege en mavo 
Zit je op het beroepscollege of op de mavo? En kon je dinsdag niet je spullen ophalen van 
school? Dan kun je dat alsnog morgen, donderdag 19 maart, doen. Dit is de laatste 
mogelijkheid om persoonlijke spullen en/of leermiddelen op te halen.  
 
We willen voorkomen dat leerlingen te lang samen zijn. Daarom vragen we je om alleen je  
boeken en eventueel andere spullen te pakken en daarna meteen te vertrekken. Hou je 
alsjeblieft aan dit schema:  
 
Donderdag 19 maart 
Klas 1:  9.00 uur 
Klas 2:  9.45 uur 
Klas 3:  10.30 uur 
Klas 4:  11.15 uur 
 
 

Rapporten 
Zit je in de Schakelklas (brugklas)? Of in klas 1, 2 of 3 van het beroepscollege of de mavo? 
Dan ontvang je uiterlijk 27 maart je rapport per post.  
 
 

Wijziging vaccinatie HPV en Meningokokken ACWY 
  
De GGD heeft het Lingecollege gevraagd om dit bericht met je te delen: 
 
Heb jij (of uw zoon/dochter) een uitnodiging gehad van het RIVM voor de groepsvaccinatie 
HPV en/of Meningokokken ACWY. Dan vragen we even je aandacht. 
  
Omdat het coronavirus zich makkelijk verspreidt via groepen, laten we deze 
groepsvaccinaties dit voorjaar niet doorgaan. Het kan zijn dat je voor deze vaccinaties al 
een uitnodiging hebt gehad van het RIVM, maar er is dus iets gewijzigd: 
•  De groepsvaccinatie HPV wordt uitgesteld tot het najaar. Je krijgt hiervoor opnieuw een 
uitnodiging (als je tot de doelgroep behoort).  
•  De vaccinatie tegen Meningokokken ACWY bieden we zo snel mogelijk opnieuw aan, 
maar dan niet als groepsvaccinatie. Je krijgt hiervoor opnieuw een uitnodiging (als je tot de 
doelgroep behoort). Bewaar de oproepkaart die je nu hebt gehad goed! 
 
Heb je vragen? Wij zijn te bereiken op 088 – 144 7111 (ma-vrij van 8.00-12.00 en 12.30-
16.30 uur) en via: jeugdvaccinaties@ggdgelderlandzuid.nl 
  
Vriendelijke groeten,  
Team Jeugdgezondheidszorg 
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Uiterste aanmelddatum mbo-opleiding: 1 mei 
Wil je je aanmelden voor een mbo-opleiding? Doe dat dan vóór vrijdag 1 mei. Door de 
gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus is de uiterste aanmelddatum van 1 
april naar 1 mei.  
 
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 


