
 

 
 
 
Aan alle leerlingen en ouders van De Breul  
 
 
Zeist, 17 maart 2020 
 
Betreft: werkwijze op afstand leren in de komende drie weken 
 
Beste leerlingen (en ouders) , 
 
Deze brief is aan jullie als leerling gericht. Vanzelfsprekend ook aan jullie ouders zodat ook zij 
weten wat we met jullie afspreken voor de komende drie weken. 
 
Het is niet voor niets dat ik jullie direct aanspreek. We verwachten als school de komende 
drie weken veel van jullie verantwoordelijkheid. Zo gaan we gaan niet controleren of je op 
verzoek van een docent meedoet aan een digitale les en worden absenties niet 
gecontroleerd.  
 
We verwachten wel dat je op basis van de docentinstructie je schoolwerk bijhoudt. We 
snappen als de beste dat dit niet hetzelfde is als gewoon les. Maar omdat we niet weten 
hoelang deze Coronaperiode gaat duren willen we jullie toch digitaal bij de les houden. Dat 
vraagt van onze docenten veel in het aansturen van de lessen maar vraagt nog meer van 
jullie om behoorlijk gedisciplineerd je werk bij te houden. 
 
De brief bestaat uit twee delen. Een deel betreft de examenklassen, een deel van de 
informatie is voor iedereen.  
 
Via een link geven we instructie over het digitaal werken de komende drie weken. 
Onthoud het begrip Teams alvast maar. 
 
Informatie examenklassen: partweek 3, herkansingen e.d. 
De partweek is abrupt onderbroken. De komende weken gaan we de drie gemiste dagen 
niet inhalen. Deze week wachten we op verdere instructies van de kant van de centrale 
overheid hoe wij als scholen om moeten gaan met het afronden van het PTA.  
Over de herstart van de Partweek ontvang je, zodra wij daar meer over weten, apart een 
bericht. 
 
De herkansing 7 april gaat vanzelfsprekend ook niet door. De inschrijvingen hiervoor die 
voor komende week (23 tot 26 maart) gepland stonden dus ook niet.  
 



Ook over de manier waarop we in de havo-5 klassen het LYCEO traject, mondelingen 

afnemen enzovoorts volgt meer nieuws zodra wij daar meer duidelijkheid over hebben. 

 
Informatie voor iedereen: Magister is leidend 
Je volgt alle lessen volgens het lesrooster in Magister. 
 
Magister blijft ons belangrijkste middel om jullie van huiswerk en opdrachten te voorzien. 
Magister blijft open en intact, ook als er een docent ziek is. 
 
Het Magisterrooster stuurt jouw werk aan gedurende de week. Wat voor werk je moet 
doen, op welk manier dan ook. 
 
Dat wil zeggen dat je in principe op het lesuur volgens Magister (bijvoorbeeld wiskunde 
donderdag 2e uur, verkorte lestijden) je iets van de docent mag verwachten. Kijk bij de knop 
Huiswerk wat je moet doen. 
 
Maar wat dan? 
 
Keuzemogelijkheden, van eenvoudig naar ingewikkeld. 
 
1. Er staat niets bij een les in het hokje huiswerk. Er is dan geen werk voor dat uur. Bij 

praktijkvakken kan dit wat vaker voorkomen. 
2. De docent geeft via Magister van les tot les huiswerk op. Je weet hoe dat er uit ziet en je 

weet wat je moet doen. 
3. De docent geeft je een compleet andere, lange termijnopdracht die je via de bekende 

manier (Magister) moet inleveren. Dat kan ook voor een cijfer zijn! 
4. De docent geeft in Magister bij Huiswerk aan of de les online is via Teams. Zorg dat je 

Teams altijd aan hebt staan aan het begin van een les. In Teams staan bijvoorbeeld een 
aantal klaargezette filmpjes die je dan moet bekijken met instructie of uitleg. Daarna kan 
een docent aangeven hoe je vragen kan stellen. Bijvoorbeeld via een chat. 

5. De docent geeft in Magister bij Huiswerk aan of de les online is via Teams. Zorg dat je 
Teams altijd aan hebt staan aan het begin van een les. De docent nodigt je in je lesuur uit 
voor een video vergadering. Een online les waarbij je met meerdere tegelijkertijd live 
praat over de stof. Spannend voor sommigen. Ook wel leuk spannend.  

 
Instructie voor variant 3 en 4 
Voor de derde en vierde variant verwijzen we je naar de instructie (zie onderstaande link). 
Hierin staat precies hoe je in Teams aan het werk gaat.  
 
https://debreul.sharepoint.com/sites/helpdesk/SitePages/Online-lessen-volgen.aspx 
 
Let op: om de instructie te bekijken moet je inloggen met je Office 365 account (dit zijn 
dezelfde gegevens als Magister, maar dan is de gebruikersnaam 
leerlingnummer@studenten.de-breul.nl). Lukt dit niet? Neem dan via mail contact op met 
ict@de-breul.nl.  
 
Wat mag je verder van ons verwachten? 

• Dat we veel informatie met je zullen delen. Houd de berichten in Magister goed bij. 

• Dat we veel moeite doen om jullie op een zo goed mogelijk manier les te geven. 

• Dat de mentoren jullie ook zullen benaderen met de vraag of het allemaal lukt. 

https://debreul.sharepoint.com/sites/helpdesk/SitePages/Online-lessen-volgen.aspx
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• Dat we als compleet schoolteam (vakdocent, ICT, mentor, speciale begeleider, 
teamleider) snel zullen reageren als je met een vraag zit. 

 
Wat verwachten we van jullie? 

• Dat je logisch blijft nadenken: voor vakinformatie benader je de docent, voor een 
meer persoonlijke uitwisseling je mentor, voor je profielkeuzebeslissingen je 
teamleider, de decaan en je mentor; 

• Dat je je houdt aan de afspraak dat je alleen digitaal met docenten contact hebt; 

• Dat je houdt aan de afspraak dat je vragen aan de docent liever chattend stelt dan 
eindeloze mailtjes stuurt; 

• Dat je je ook online gedraagt. Een docent kan je ‘dempen’ als je storend aanwezig 
bent tijdens een online les maar ook ‘digitaal verwijderen’. In dat geval neemt de 
school contact met je op. Je bent aanwezig omdat je wilt leren, maak dat ook voor 
anderen mogelijk. De docent kan aangeven dat bij online lessen de microfoons 
uitstaan. Zo voorkom je veel extra geluid op de lijn. Je zet de microfoon aan als de 
docent wat vraagt of als je wat wil vragen. 

• Dat je je houdt aan de volgende afspraak: Inleverdata die al zijn gesteld (ook voor 
praktische opdrachten in de bovenbouw) moeten opgevolgd worden, dus je moet je 
zaken op tijd inleveren. Ook voor nieuw werk dat docenten ongetwijfeld voor de 
komende weken gaan uitwerken, geldt deze regel. 

• Dat je vanaf nu, dinsdag 17 maart, begint met het installeren van Teams. 
 
Tot slot: we rekenen op jullie constructieve bijdrage aan dit ook voor ons spannende 
traject. De ICT afdeling heeft vorige week al hard gewerkt, docenten zijn nu al volop 
bezig. Vanaf morgen, woensdag 18 maart, moeten jullie in actie komen.  
 
Blijf gezond, let op elkaar en veel succes ermee!   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ferry Brokers, 
Rector/bestuurder van De Breul  
 

 
 


