
 

Aan alle leerlingen en ouders/verzorgers 

Van het Bredero Beroepscollege 

 

Datum :     Betreft: 

17 maart 2020    update berichtgeving  

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers 

Via deze brief geven we jullie een update over hoe de school de komende periode omgaat met de 

situatie rondom de sluiting van scholen voor onderwijs. 

ONDERWIJS: 

De maatregel die de overheid heeft gesteld zegt dat er tot 6 april geen lessen worden gegeven. Om 

onze leerlingen toch de gelegenheid te geven leerstof door te nemen en zelfstandig te kunnen leren 

hebben we alle docenten gevraagd een lesplanner te maken. Op deze planner worden materiaal, 

boeken, inhoud en periodes vermeld. Ook staan er meerdere contactmomenten per week genoteerd 

waarop leerlingen digitaal contact kunnen hebben met de docent om vragen te stellen en 

antwoorden of tips te krijgen.  Op deze wijze is het mogelijk de leerachterstand die kan gaan 

ontstaan door het ontbreken van lessen enigszins te beperken.  

We weten dat een groot aantal leerlingen hun boeken in hun kluis op school bewaren. Daarom 

hebben we voor morgen, 18 maart, een rooster gemaakt. Op dit rooster (onderaan deze brief) kun je 

zien op welk tijdstip jij je boeken kunt halen. Het belangrijk om te weten dat je alleen op dat tijdstip 

om de boeken te halen even kort de school in mag en daarna direct weer vertrekt. We volgen het 

advies van de overheid om geen grote groepen leerlingen in de school toe te laten. Houd daar 

rekening mee. Als je verkouden bent of veel moet hoesten, vraag dan of iemand anders jouw boeken 

haalt. Vergeet dan niet je kluissleutel mee te geven.  

De leerplanners zullen uiterlijk vrijdag door alle docenten zijn verstrekt. Het is in deze tijd erg 

belangrijk om Magister regelmatig te controleren op nieuwe berichten. Als er iets nieuws is te 

melden, komt het via Magister bij jullie binnen en via de mail bij je ouders.  

HET SCHOOLGEBOUW: 

Het schoolgebouw is woensdag tot 16.00 uur open en bereikbaar. Donderdag en vrijdag is de school 

van 8.00 tot 12.00 uur bereikbaar en indien nodig geopend. Voor communicatie over lesstof en 

leerstof benader je de docent of je mentor, die zijn overigens niet in de school aanwezig. Het heeft 

dus geen zin om naar school te komen. Denk je dat je een reden hebt om naar school te komen, bel 

je vooraf of er iemand aanwezig is en of het inderdaad mogelijk is. De school is ook via het algemene 

mailadres bereikbaar info@brederoberoepscollege.vova.nl of via de website. Hierop is ook het 

laatste nieuws zichtbaar.  

 

 

mailto:info@brederoberoepscollege.vova.nl


EXAMENS: 

Als je nog praktische opdrachten moet inleveren voor het PTA kan dat digitaal bij jouw docent. De 

docent informeert je over de deadline en de manier waarop. Verder is er nog veel onduidelijkheid 

over de examens, Ministerie en Onderwijs overleggen hier dagelijks over. Zodra er meer informatie 

komt vanuit de overheid over de examens zullen we dat direct melden via een brief net als deze.  

We hopen dat we weer spoedig het onderwijs op een reguliere manier kunnen vormgeven en zullen 

er ondertussen alles aan doen alle leerlingen online en digitaal te begeleiden bij het leerproces. We 

hebben er alle vertrouwen in dat we uiteindelijk er weer goed uitkomen met elkaar.  

Met vriendelijke groet, 

 

M. Franzen  

schooldirecteur a.i. 

Woensdag 18 maart 2020 

KLAS AANTAL 
LEERLINGEN 

TIJD 

1A 13 08.30-09.00 

1B 12 09.00-09.30 

2A 18 09.30-10.00 

2B 8 10.00-10.15 

2C 20 10.15-10.45 

B3bwi 3 10.45-11.00 

K3bwi 1 10.45-11.00 

Keuzedeel gastheer  10.45-12.30 

Keuzedeel ondernemen  10.45-12.30 

B3dp 9 11.00-11.30 

K3dp 6 11.00-11.30 

B3pie 8 11.30-12.00 

K3pie 7 11.30-12.00 

B3eo 7 12.00-12.30 

K3eo 9 12.00-12.30 

B4bwi 4 12.30-13.00 

K4bwi 5 12.30-13.00 

B4dp 9 13.00-13.30 

K4dp 11 13.00-13.30 

K4eo 3 13.30-14.00 

B4eo 6 13.30-14.00 

B4pie 15 14.00-14.30 

K4pie 15 14.00-14.30 

   

   

 

NB: 

Omdat we geen (grotere) groepen leerlingen in de school kunnen en mogen   

toelaten mag je alleen op het tijdstip van bovenstaand rooster je boeken halen.  


