
 
 

 
Aan: Ouders en leerlingen van het Mundus College 
Betreft: Harde lockdown 
Datum: 14 december 2020  
 
 
Beste ouders en leerling,  
 
Zoals u/je wellicht al heeft/hebt begrepen gaat Nederland in een verregaande lockdown t/m 19 
januari 2021. Ook de scholen gaan helaas dicht. Wij vinden dit heel jammer, omdat we onze 
leerlingen/jou graag op school lesgeven. Het is niet anders en we gaan zo goed mogelijk online 
lesgeven.  Dit betekent dat we woensdag 16, donderdag 17 en vrijdag 18 december online les geven. 
Op 18 december zijn de lessen om 11.50 uur afgelopen.  De Kerstvakantie is van maandag 21 
december t/m vrijdag 1 januari. Op 4 januari starten de lessen weer online. Wij informeren u/jou op 
4 januari over de verdere gang van zaken.  
 
Wij hebben uw en jouw hulp hard nodig bij het geven van de online lessen en hebben richtlijnen 
opgesteld voor jou en wij hebben ook vragen voor de ouders. Deze staan onder de brief.   
Natuurlijk kun(t) u/je altijd contact opnemen met de mentor of met de teamleider.  
 
Rest mij u/jou en uw gezin, jouw familie mooie dagen en een zeer gezond en gelukkig 2021 
 
Hartelijke groet,  

 
Dyane Brummelhuis 
Directeur Mundus College  
 
 
Richtlijnen: 
Voor leerlingen 

• je bent aangekleed en hebt een actieve werkhouding (je ligt dus niet op/in bed). 
• je logt op tijd in en blijft de hele les aanwezig. 
• bij het inloggen heb je het geluid uit staan en de camera aan (als dit voor jou onmogelijk is 

overleg je dat met je mentor, zodat de docent weet dat jouw camera niet aanstaat). 
• als je iets wilt vragen steek je je hand omhoog/gebruik je het ‘handje’. 
• als je de vraag stelt, zet je je geluid even aan. 

 
Vragen aan de ouders: 

• stimuleer dat uw zoon/dochter op tijd klaar zit en het chromebook opgeladen is. 
• laat uw zoon/dochter oortjes gebruiken. 
• Het is belangrijk dat er een rustige plek is voor de online lessen. Het liefst met een muur op 

de achtergrond (geen raam) omdat we verwachten dat de camera aangezet wordt. Dit is 
belangrijk om uw kind echt te kunnen begeleiden op afstand. 

• als u vragen of zorgen heeft rondom deelname of het begrijpen van het thuiswerk, neem dan 
contact op met de mentor. 

 


