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Corona update    donderdag 9 april 2020 
Voor leerlingen (cc: ouders) 
 
 

Beste leerling, 
 

Eisen voor behalen diploma bekend 
Minister van Onderwijs Arie Slob heeft woensdag 8 april de slaag-zakregeling voor 
eindexamenkandidaten bekendgemaakt. Daarnaast heeft hij aangekondigd dat donderdag 4 
juni de dag is waarop geslaagde eindexamenkandidaten gezamenlijk de vlag uithangen. Met 
deze landelijke dag kunnen eindexamenleerlingen hun middelbare schooltijd echt afsluiten. 
 
De slaag-zakregeling voor dit eindexamenjaar sluit zoveel mogelijk aan bij de reguliere 
regeling. Dat betekent dat de exameneisen nu gelden voor de cijfers van het 
schoolexamen. Het Lingecollege maakt de examenuitslagen donderdag 4 juni bekend. 
 
Eindcijfer verbeteren 
Scholieren die hun eindcijfer willen verhogen, kunnen een resultaatverbetertoets (RV-
toets) maken. Deze RV-toetsen mogen na 4 juni worden afgenomen. Deze toetsen worden 
door de school gemaakt en gaan over de lesstof van het schoolexamen van een vak. De 
RV-toetsen tellen voor 50% mee voor het eindcijfer, behalve als het resultaat lager is dan 
het cijfer van het schoolexamen. Iedere eindexamenkandidaat mag voor 2 vakken een RV-
toets maken. Vmbo-leerlingen (basis en kader) mogen ook nog hun profielvak verbeteren. 
 
Elke eindexamenklas ontvangt eigen bericht 
De details van deze leerlingen verschillen per eindexamenklas. Elke eindexamenklas 
ontvangt daarom binnenkort apart bericht van ons.  
 
Uitgebreide informatie exameneisen 
Op de site van de Rijksoverheid lees je uitgebreide informatie over de exameneisen voor dit 
jaar. 
 
Aanmelden vervolgonderwijs 
Je moet je op tijd aanmelden voor een vervolgopleiding. Wil je een mbo-opleiding gaan 
volgen? Dan moet je je aanmelden voor 1 mei. Voor een hbo- of universitaire opleiding 
moet je je voor 1  juni aanmelden.  
 
 

Blijf handen wassen 
Zo veel mogelijk thuisblijven en 1,5 meter afstand houden is nu het nieuwe normaal. Ook 
dan blijft vaak en goed je handen wassen heel belangrijk. Om dat onder de aandacht te 
houden, maakte Mozaïek Welzijn er een video over, met medewerking van onze collega’s 
Nicole Roseboom en Marco van Peer. 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens
https://www.youtube.com/watch?v=rPFo25JeM3I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3vwEXPJ0TXUdW32ZHXISOx9gBloJP9AKRfBAZeGxc1_wphbky9uIbsV2w
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Complimenten voor je ouders/verzorgers 
Thuis les volgen valt niet altijd mee. Je doet het goed! En je ouders/verzorgers ook! We 
realiseren ons heel goed dat hun steun hard nodig is. 
@ouders/verzorgers, een groot compliment van ons voor uw steun en begeleiding bij het 
onderwijs thuis. Heel veel dank! 
 
 

Bevordering niet-examenklassen 
Ook als je dit jaar geen examen doet, heb je misschien vragen over jouw bevordering dit 
schooljaar. Ga je wel of niet over? De bevorderingsrichtlijnen zijn niet veranderd. Ook nu je 
thuis les volgt, houden we goed in de gaten hoe het gaat met je ontwikkeling, inzet en 
vorderingen. Hierdoor kunnen de docenten een goed onderbouwd beslissen of je dit jaar 
overgaat. 
 
 

Toestemming geven voor beeldmateriaal/informatie  
Het Lingecollege deelt regelmatig informatie over ons onderwijs, onze activiteiten en 
ervaringen van leerlingen. We willen daarmee zichtbaar maken wat er op school gebeurt. 
Daar gebruiken we onder andere foto’s en video’s voor. Die gebruiken we bijvoorbeeld op 
onze website en social media of in promotiemateriaal. Zonder toestemming van degene die 
herkenbaar op beeld staat, mogen we dat beeld niet gebruiken.  
 
Geef door waarvoor je toestemming geeft 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht ons om goed vast te 
leggen wie wel een geen toestemming voor het gebruik van gegevens en beeldmateriaal. 
Daarom krijgen leerlingen van 16 jaar en ouder en ouders/verzorgers van leerlingen die 
jonger zijn dan 16 binnenkort een e-mail waarin we vragen om online aan te geven 
waarvoor je wel en geen toestemming geeft. Dat gaat om zaken als het gebruik van 
beeldmateriaal, of informatie opvragen bij of doorgeven aan andere organisaties.  
 
 

Lingecollege verstrekt ruim 120 laptops  
Een laptop is niet voor al onze leerlingen vanzelfsprekend. Maar wel nodig voor onderwijs 
op afstand. Leerlingen die thuis geen laptop of pc hebben, of er één moeten delen met 
meerdere kinderen, kunnen we ondersteunen met een eigen laptop. De mentoren hebben 
geïnventariseerd welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Afgelopen twee weken 
hebben ruim 120 leerlingen een laptop gekregen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/onderwijsopafstand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDrYXhHL3qp0BrvYUrMGzqL-L2DPVL2yMkvPi8SfpvX3CfUYNUEDnQS0_1FYHAxl3HInibDJWYgMW0xKPhbkk1gJCT70SBzFxwv0wYh0yxhw6hUKdKfkokognNOfZmlPNZZzkL5t94VjqBFS-Tvihm74tVXsUpGV7gzNSVoTvqZfDcigih9yLjpj6KkuVwxKuCPHhprGrq2rhasNvmcI3tyoWdofrXTHmZMU-ShhIyaLyxSYQj5AchXv91_SxXLAipkO42pzqaYmZGlZJw5fGmrKFoupHXYBPoiAEOkogy7hZWrjimYXzxAjFxerk8Vh1kN7PPx4S7tqs4XpNJMy5d16g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onderwijsopafstand?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDrYXhHL3qp0BrvYUrMGzqL-L2DPVL2yMkvPi8SfpvX3CfUYNUEDnQS0_1FYHAxl3HInibDJWYgMW0xKPhbkk1gJCT70SBzFxwv0wYh0yxhw6hUKdKfkokognNOfZmlPNZZzkL5t94VjqBFS-Tvihm74tVXsUpGV7gzNSVoTvqZfDcigih9yLjpj6KkuVwxKuCPHhprGrq2rhasNvmcI3tyoWdofrXTHmZMU-ShhIyaLyxSYQj5AchXv91_SxXLAipkO42pzqaYmZGlZJw5fGmrKFoupHXYBPoiAEOkogy7hZWrjimYXzxAjFxerk8Vh1kN7PPx4S7tqs4XpNJMy5d16g&__tn__=%2ANK-R
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E-book lenen 
Bericht van mevrouw Hagen van de mediatheek 
 
Beste leerling, 
 
Heb je ook het gevoel dat je op moment samen met je medeleerlingen, je familie, je 
vrienden en al je docenten in een rare en nare film beland bent? In een film die je liever niet 
meer verder wil kijken? Heb je ook het gevoel dat je iets nodig hebt waardoor je alles om je 
heen, al is het maar voor even, kunt vergeten? Waardoor bij je thuis niet meer alles zo saai 
zou lijken en waardoor je je misschien weer beter zou gaan voelen? En zit je te peinzen, 
maar je bedenkt niet waar je naar op zoek bent?  
 
Geen zorgen: wij hebben misschien wel gevonden wat je zoekt:  
Een boek. Een boek???  
Ja. En nee. Maar eigenlijk wel JA: 
Een e-book en een luisterboek.  
Ook deze boeken brengen je aan het lachen. Nemen je mee op een (griezel)tocht. Of laten 
je opeens de piramide van Egypte of Machu Picchu in Peru bewonderen. En laten me 
misschien wel vergeten dat je ook nog huiswerk moet maken. Of alles over de Noordpool 
moet leren… 
 
Ook jij kan heel makkelijk aan een e-book komen, zonder dat je de deur uit gaat. En hoe 
werkt het? 
Download de ThuisBieb-app. Deze is gratis beschikbaar tot en met 10 mei. In deze app 
staan 100 e-books die iedereen gratis kan lezen. Kijk voor meer informatie op 
jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb. 
Luister je liever? Download dan de gratis LuisterBieb-app. Kijk op jeugdbibliotheek.nl. 
 
Ook Bibliotheek Rivierenland biedt online veel, vaak gratis, middelen aan. Waarschijnlijk 
meer dan je verwacht, dus neem eens kijkje. 
 
We wensen je veel leesplezier en droom maar ver weg!  
 
Hartelijke groet van mevrouw Hagen. 
 
 

Inlogproblemen digitale leermiddelen oplossen 
Lukt het niet om in te loggen op digitale leermiddelen? Veel inlogproblemen kunnen 
verholpen worden door je instellingen aan te passen.  
 
Gebruik je Chrome? Klik rechts bovenin op de drie puntjes-knop (naast de adresbalk). Kies 
voor ‘Instellingen’. 
Gebruik je Safari? Ga naar Safari > Voorkeuren/Instellingen. 
 
Gebruik eventueel de zoekfunctie binnen de Instellingen om onderstaande te vinden: 
- Verwijder cookies en webgeschiedenis.  
- De pop-upblokkering moet UIT staan. Pop-ups mogen dus niet geblokkeerd worden. 
- Voor I-pad: Safari > Instellingen>  'Voorkom volgen' uitzetten. 
 

https://www.bibliotheekrivierenland.nl/
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Sluit hierna je browser. Ga naar Magister en klik op Leermiddelen. Klik op het digitale 
leermiddel (boek). Misschien zie je nog een tussenstap waarbij je in het scherm van 
Kennisnet de school moet kiezen. Kies dan de 'Lingecollege' (niet: 'Lingecollege,Magister'). 
Als het goed is, kom je nu in je digitale boek zonder te hoeven inloggen. 
 
Nog steeds problemen?  
Mail naar magister@lingecollege.nl. Geef in je e-mail je telefoonnummer door en een tijd 
waarop je bereikbaar bent. We kunnen je bellen op tussen 9.30  en 16.30 uur.  
 
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam, 
 
 
Toine Schinkel 
Bestuurder 

mailto:magister@lingecollege.nl

