
 

 

Zutphen, 16 maart 2020 

 

Beste leerling, 

 

Middels deze brief informeren we je over de vormgeving van het onderwijs voor de aankomende 
periode.  

- De komende 3 weken zijn geen vakantieweken. We gaan er van uit dat je zelf 
verantwoordelijkheid neemt en serieus met schoolwerk aan de slag gaat. 

- Al is het op een andere manier georganiseerd, je bent nog steeds verplicht om onderwijs te 
volgen. 

- Magister is leidend tijdens deze periode. Hier kun je vanaf woensdag aangepaste 
studiewijzers en andere materialen vinden. 

- De mentor is jouw aanspreekpunt de komende periode. Deze zal voor woensdag telefonisch 
contact met je opnemen.  

- Docenten zijn bereikbaar via de Magistermail. Je kunt jouw docent in elk geval bereiken op 
de dag dat je normaal gesproken les van hem/haar hebt tussen 10:00 en 14:00. 

- Hieronder vind je een rooster waarop is aangegeven hoe laat je morgen op school mag zijn 
om eventuele (school) spullen op te halen. Hiervan afwijken is niet mogelijk. 

- We gaan er van uit dat je met een eigen device ( i-Pad, laptop etc.) bij schoolzaken kan. Heb 
je technische problemen dan kun je je wenden tot de systeembeheerder 
c.bijsterveld@baudartius.nl. 

- Alle geplande toetsen, mondelingen en SE’s vinden geen doorgang. Het organiseren van 
schoolexamens is momenteel expliciet door de overheid verboden. We wachten landelijke 
berichtgeving hierover af en nemen aan de hand hiervan vervolgstappen. 

- Alle geplande groepsopdrachten worden opgeschort. We willen je vragen om ook niet buiten 
school samen te komen. 

- Vanzelfsprekend gelden alle voorheen gecommuniceerde maatregelen nu tot 6 april in plaats 
van 31 maart. Hierover geven we geen aparte nieuwsbrief uit. 

Wij hopen dat met deze werkwijze zoveel mogelijk schoolzaken doorgang kunnen vinden en houden 
je uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Je bent zelf  verantwoordelijk om met grote 
regelmaat je mail te checken en van alle ontwikkelingen tijdig op de hoogte te zijn. 

We weten dat je tot veel staat bent; een goede planning gaat je helpen om aangehaakt te blijven bij 
het onderwijs dat we aanbieden bij ons op school!  

 

Met vriendelijke groet,  

Nadine Kuipers, Frederik Scholtz, Sjors van der Heiden, Stieneke Lodeweges, Sandra Weetink, Rick 
Teunissen, Wendy van ‘t Veld, Hiele van Valburg 

 



Schema leeghalen kluisjes per klas op dinsdag 17 maart  (indien noodzakelijk!) 

   

     
       
tijd klas tijd klas    
08.40  A2a 11.30 A3a    
08.50 V6 11.40 V4a    
09.00 V6 11.50 A3b    
09.10 A2b 12.00 M4c    
09.20 V5d 12.10 G3c    
09.30 H4a 12.20 M4b    
09.40 G2c 12.30 H3a    
09.50 V5c 12.40 H4a    
10.00 H2a 12.50 H3b    
10.10 H5d 13.00 V5b    
10.20 M3c 13.10 M3b    
10.30 H2b 13.20 H5c    
10.40 V5a 13.30 H4b    
10.50 M2a 13.40 H5b    
11.00 V4c 13.50 H4c    
11.10 M2b 14.00 H5a    
11.20 V4b 14.10 M3a    
       
Beste leerling, 
      
In bovenstaand schema staat het tijdstip waarop    
je morgen je kluisje leeg mag halen, indien nodig.   
We verzoeken je dringend om je aan deze tijd te 
houden,    
je kluis leeg te maken en direct daarna de school te verlaten.  
Zoveel mogelijk contact met medeleerlingen vermijden   
en in ieder geval een afstand van 1.50 m tot elkaar te bewaren.  
       
Indien je problemen hebt met Magister of Outlook,   
 kun je deze vandaag op de mail zetten.    
       
Morgen op het tijdstip waarop je je kluisje leeg kunt halen zullen wij je,  
indien het probleem nog niet online opgelost is, verder helpen.  
       
mail ICT problemen: c.bijsterveld@baudartius.nl    
mail Magister: c.vos@baudartius.nl     

       


