
 
 

Beste ouders/verzorgers,  

Gisteravond was er opnieuw een persconferentie met premier Rutte en minister de Jonge. We 
hoorden dat de genomen maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus geldig blijven tot 
28 april a.s. en dat de scholen tot na de meivakantie gesloten zijn. Voor het Mundus College betekent 
dit dat de school gesloten blijft tot woensdag 6 mei.  

Het verlengen van de maatregelen vraagt veel van onze docenten maar ook van de leerlingen en van 
u. U hebt de opgave om uw werk thuis of elders te combineren met hulp bij het afstandsonderwijs 
van uw kinderen. De meivakantie gaat gewoon door zoals gepland en het is in deze situatie fijn dat er 
ook even een rustmoment komt voor iedereen.  

Het nieuws over de verlenging van de maatregelen komt natuurlijk niet helemaal onverwacht, maar 
ik kan me voorstellen dat het toch een teleurstelling is. Leerlingen willen hun vrienden weer zien, 
docenten willen hun klassen weer recht in de ogen kunnen kijken. We gaan er echter samen onze 
schouders onder zetten en wij blijven ons uiterste best doen om op een goede manier onderwijs te 
geven. 

Wij hebben u daarbij hard nodig. Hieronder ziet u het schema voor het leren op afstand voor de 
leerlingen volgens het rooster in Zermelo.  

 Leerlingen appen om 10.00 uur hun mentor dat ze klaar zitten. 

 Leerlingen werken van 10.00 uur tot 14.30 uur en worden begeleid door docenten. 
 Google Meet tussen docenten en groepen leerlingen (max 5). De bedoeling van een meeting 

is instructie, uitleg, feedback op het gemaakte werk, vragen stellen en afspraken maken voor 
inleveren werk. Een meeting duurt per groep gemiddeld 10-15 minuten, zodat de docent de 
hele klas kan bedienen in 1,5 uur. Van leerlingen die niet op meeting verschijnen wordt er 
een aantekening in een logboekitem in Magister gemaakt.  

 Minstens 1x per week is er een coachingsgesprek tussen mentor en leerling. Het gesprek 
gaat over het welzijn van de leerling en de voortgang van het werk. 

 De coachingsgesprekken zijn:  
o voor 1A+2A+5A op school 
o voor 1L, 2L, 1F3, 2F3,1 E3, 1E4 tijdens het ophalen en brengen van de pakketjes of 

via Google Meet 
o voor de andere klassen gaat het via Google Meet 

 
De examenklassen krijgen maandag 6 april een aparte brief met uitleg over de afronding van de 
schoolexamens en het vervolgonderwijs.  
 
Ik begrijp heel goed dat u vragen kunt hebben met betrekking tot het leren, uw kind aan het werk 
krijgen en meer. U kunt hierover altijd contact opnemen met de mentor. Hij/zij kijkt dan wie de vraag 
het beste kan beantwoorden.  Ik begrijp dat deze crisis op uw persoonlijke leven een grote invloed 
kan hebben, zorg om ouders, familie en uw werk. Ik wens u veel sterkte en kracht in deze tijd.  
 
Een warme groet, 
 
Dyane Brummelhuis 
Directeur Mundus College 


