
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Vandaag ontvangt u de eerste Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort. We willen u graag informeren over 
de manier waarop de lessen vorm krijgen, nu de school gesloten is. Om te voorkomen dat er grote achterstanden 
ontstaan, gaat het reguliere onderwijs zoveel mogelijk door. Hoe leerlingen aan de slag kunnen, leest u hier. 
 
Sommige vragen kunnen we nog niet beantwoorden. We verwachten dat we adviezen en richtlijnen krijgen over de 
wijze waarop we moeten of mogen handelen. Zo vaak als nodig is, zullen we u via een nieuwsbrief op de hoogte 
stellen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Roelie Guit 
Directeur 
 

Gaan de “lessen” gewoon door?  

Ja!  

De leerlingen moeten via SOM per dag bekijken wat het huiswerk per vak is. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze 
zelfstandig thuis aan het werk gaan volgens het rooster. We volgen hierbij het basisrooster. Op deze manier kunnen 
ouders/ verzorgers ook zicht houden op het leren van hun zoon/dochter. Communicatie tussen docent en leerling m.b.t. 
vragen over het huiswerk verloopt via de schoolmail, mits anders aangegeven door de docent op SOM. We vinden het 
belangrijk dat we op deze manier de achterstanden beperkt houden. 

Lesgeven op afstand voor docenten vanaf donderdag 19 maart 

 
Om ons onderwijs zoveel mogelijk op afstand door te laten gaan, is er het volgende afgesproken: 

De lessen worden digitaal gegeven volgens het rooster op SOM. Hoe doen we dat? 

SOM: 

De docenten gebruiken SOM als basis voor de lesstof.  

Het huiswerk wordt genoteerd in SOM. Het is de bedoeling dat de leerlingen volgens het lesrooster met je les aan de 

slag gaan.  

Het rooster staat in SOM en Zermelo.  

In SOM kunt u zicht houden op wat er van uw zoon/dochter wordt verwacht. 

In SOM wordt aangegeven hoe de leerlingen contact kunnen houden met zijn of haar docent over de inhoud van de 

lessen.  

 

SE3 en Eindexamen 

 

Wat betreft SE 3 is er nog veel onduidelijkheid. Vragen kunnen we nu nog niet beantwoorden. We hopen op korte 

termijn  meer duidelijkheid te verschaffen 

 

Mentoraat 

Mentoren blijven het aanspreekpunt voor de mentorleerlingen en hun ouders/verzorgers. 

 

Informatie van de decaan 

Leerlingen die komend schooljaar naar het MBO gaan moeten zich via de website van de onderwijsinstelling 

aanmelden voor 1 april a.s. Dit geldt voor alle vmbo 4 TL leerlingen en leerlingen die mogelijk uitstromen uit havo 

3/4/5 en vmbo TL 3. 

Voor informatie betreft MBO: 

www.noorderpoort.nl 

www.alfa-college.nl 

www.rocmensoalting.nl  

www.terra.nl  
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2 Corona nieuwsbrief 1 – Maart 2020 

De Open dagen en meeloopdagen van universiteiten en HBO-onderwijsinstellingen gaan voorlopig niet door. Op de 

websites van de onderwijsinstellingen is informatie te vinden over studies.  

Uiterste aanmelddatum hoger onderwijs is 1 mei a.s. 

 

Profielkeuze klas 3: 

Formulieren die nog niet zijn ingeleverd kunnen worden gemaild naar m.e.visser@csg.nl  

Alle vragen betreft decanaat kunnen naar Marianne Visser m.e.visser@csg.nl 

 

 

 

Activiteiten die de komende periode niet doorgaan 

- Voorjaarsconcert 2020 

- Kunstkidsdag  

- Gala 

- Laatste Schooldag 
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