
 Complimenten!
 

De scholen dicht. Bam! Dat is nieuws! 

Corona-vakantie, dan maar? Nee...

Thuis moet er toch door gewerkt 

worden. Oefenen voor examens, 

bijvoorbeeld. De docenten hebben 

zondagavond, maandag en dinsdag 

hard gewerkt om hun lessen en het 

schoolwerk aan te passen. Vanaf 

dinsdag kwam er ook al werk voor jullie 

online in Magister en werden jullie 

gemaild door docenten.

Wennen, onduidelijk en 

      spannend!       

Het is natuurlijk allemaal wennen, 

 onduidelijk en spannend...  . Hoe gaat 
 het bijvoorbeeld met de examens? 

We weten inmiddels dat we de 

schoolexamens toch mogen afnemen. 

De informatie daarover gaan jullie/je 

ouders vandaag per mail krijgen. Ander 

nieuws geven we natuurlijk ook zo snel 

als mogelijk door!

En wat moet ik doen als ik het niet 
 snap of iets niet werkt?  We moeten 

allemaal wennen, dus stel al je vragen! 
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En wat deden de meeste leerlingen? 

Jullie gingen aan het werk, stelden 

vragen, hielpen de docenten als ze 

iets niet handig deden en hielpen 

 ! elkaar Wij zijn trots op jullie! Dank 

  jullie wel!

Deze week is het natuurlijk superdruk 

op Magister en bij online lesmethodes. 

Soms werken ze dan (even) niet. Laat 

dat weten aan je vakdocent, en blijf wel 

gewoon proberen.

Wat is er al veel gebeurd !

Docenten geven les via Zoom en Microsoft Team, leerlingen helpen elkaar. 
Toetsen worden omgezet in praktische opdrachten! Echt goed! 

Afspraken



Tips & tricks!

Thuis werken is niet gemakkelijk. 

Hopelijk helpen deze tips je op weg! Als 

je meer hulp nodig hebt, vraag dan je 

ouders/verzorgers of je mentor om hulp.

 Tip 1: Doe het voor jezelf! Ja, 

natuurlijk. Je kunt nu vast gemakkelijker 

 

Tip 5: Maak een planning op basis 

 van je rooster. Heb je om 09.15 

Aardrijkskunde, maak dan ook je 

aardrijkskunde. Gebruik ook je Tunk-

tijd om in te werken.

Om ervoor te zorgen dat docenten, ouders en leerlingen goed weten wat er moet 

gebeuren hebben we een aantal afspraken met elkaar gemaakt.

 

1. Voor alle vakken is uiterlijk aankomende maandag een nieuwe 
Studieplanner in Magister gezet. Je vindt ze bij iedere vak onder het 
kopje ‘Informatie thuiswerken’.

2. Het rooster blijft in Magister staan. Docenten zetten daar het thuiswerk in, 
zodat je goed overzicht hebt van wat je moet doen.

3. Alle docenten sturen een mail naar hun leerlingen. In die mail staat hoe 
en wanneer je contact met ze kunt opnemen en hoe je verder werkt voor 
hun vak.

4. Mentoren nemen contact op met al hun leerlingen. Via je ouders of 
rechtstreeks met jou!

5. We blijven niet rondlopen met vragen. Stel je vraag! Als het over een vak 
gaat aan de vakdocent, over andere zaken aan je mentor.

6. We helpen elkaar. Deze situatie is voor iedereen wennen. Dus vraag en 
geef hulp!

KEEP IN TOUCH /

ZORG DAT ALLES WERKT

De docenten communiceren via OFFICE 365 met je, en je 

werk vind je in Magister. Daarnaast heb je voor online 

werken soms ook nog inloggegevens nodig.

Zorg dat alles werkt, zodat je goed in contact kunt blijven met 

docenten en klasgenoten & je werkt kunt doen.

Magister of Office problemen: mail je afdelingsleider 

 Geen toegang tot digitaal lesmateriaal: mail je vakdocent



overschrijven, spieken, enzovoort. Maar 

ooit gaan we weer live naar school. En 

dan wil je toch ‘bij’ zijn. Zet ‘m op, werk 

voor jezelf!

 Tip 2: Zorg voor een fijne werkplek

Als het kan, werk aan een opgeruimde 

tafel/bureau met weinig afleiding.

 Tip 3: Houd de schooltijden aan

Uitslapen is wel lekker, maar niet 

handig. Houd gewoon je rooster aan als 

werktijden. Op die momenten zijn ook 

de docenten beschikbaar.

 Tip 4: Poets je tanden, was je haar!

Oftewel: begin je dag alsof je wel de 

deur uit gaat. Je wordt er wakker van. 

Bovendien spreek je leerlingen en 

docenten via beeldschermen en dan is 

het wel zo fijn als je niet in je pyjama zit, 

toch? 

 

Op  Tip 6: Houd pauze en ontspan!

school ben je ook niet de hele tijd 

geconcentreerd. Neem regelmatig 

pauze en doe dan ook echt even wat 

anders. Facetimen met vrienden, een 

game, een spelletje, de hond uit laten.

 Tip 7: Stel (haalbare) doelen. Stel niet 

te hoge eisen en ook niet te lage eisen 

aan jezelf!

 Tip 8: Houd contact Met school, 

docenten, je mentorklas en je vrienden!

 Tip 9: Leef gezond! Ja, je kan nu 

natuurlijk lekker eten tijdens de les- 

maar probeer een beetje gezond te 

blijven. Goed voor je hersenen, goed 

voor je weerstand. Dus: ook een beetje 

fruit, een beetje sporten.....

H eb je zelf tips voor een volgend nieuwsbulletin? Mail ze naar ispaander@tvo-

rotterdam.nl! 



Wij hopen jullie in ieder geval zo snel mogelijk weer in het 

klaslokaal te zien, want ja... naar school gaan heeft zo zijn 

voordelen!

https://www.facebook.com/ThorbeckeNieuwerkerk/
https://www.instagram.com/tvonieuwerkerk/
https://www.youtube.com/user/TheThorbeckeVO






Bijlagen
Er zijn geen bijlagen aan dit bericht toegevoegd.




