
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
 
Vandaag ontvangt u de achtste Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort. 
 
Het gebouw is nu al vijf weken gesloten. We missen de leerlingen en we missen elkaar. 
Dat we alleen contact hebben via schermen, e-mail, filmpjes, appjes is zo anders dan 
elkaar écht zien! We weten dat veel leerlingen verlangen naar school, naar vrienden en 
vriendinnen, naar het leven dat ooit zo vanzelfsprekend was. 
 
We proberen de mogelijkheden die er wel zijn te benutten. Dat dat lastig is, hebben we 
gemerkt. Leerlingen missen het contact met school en de online uitleg.                                
Daarom hebben we deze week van onze docenten extra aandacht gevraagd voor een 
gezamenlijke aanpak voor het online leren, zodat leerlingen weten wat er van hen 
verwacht wordt voor de lessen.  
 
Niemand heeft ervaring met het leven zoals het nu is. Hoe gaat het met de kinderen na 
zoveel weken samen thuis? Kunnen zij zich nog vermaken? Werkt het internet? Lukt het 
om thuis te werken én tegelijkertijd te zorgen voor de kinderen? Ouders kunnen wel een 
steuntje in de rug gebruiken. Daarom ontstaan er allerlei initiatieven om hulp aan ouders 
te bieden. Bijvoorbeeld bij het leren op afstand, bij het gebruik van de computer voor 
onderwijs thuis en om zorgen te bespreken met anderen. U leest hier meer over in de 
nieuwsbrief. 
 
Voor de schoolexamens (SE3) zijn alle gegevens verzameld. De leerlingen die 
deelnemen aan de schoolexamens hebben informatie gekregen. Zij weten nu welke 
toetsen vanaf 7 mei afgenomen worden en wat zij daarvoor moeten leren en doen. Ook 
de zak- en slaagregeling is bekend. In twee duidelijke filmpjes wordt uitgelegd wanneer 
een leerling geslaagd is. De linkjes staan in deze brief. 
 
Deze week ontvingen we ook informatie over het afnemen van de schoolexamens voor 
de voorexamenklassen. Daarmee gaan we nu aan de slag. Zodra er duidelijkheid is, 
laten we het u weten. 
 
Volgende week verwachten we meer informatie over de maatregelen na de meivakantie. 
We zijn benieuwd of er meer mogelijkheden komen, of dat het langer blijft zoals het nu is.  
Achter de schermen wordt nagedacht over de mogelijkheden voor het onderwijs in ‘een 
1,5 meter samenleving’. We houden u op de hoogte. 
 
Voor nu wensen we u een goed weekend.  
Pas goed op uzelf, pas goed op elkaar. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roelie Guit 
Vestigingsdirecteur 
Wessel Gansfort 
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Zak- en slaagregelingen 
Arnoud Kuijpers, een docent van de Johan de Witt scholengroep uit den Haag heeft de 
zak- en slaagregeling voor vmbo 4, havo 5 en atheneum 6 heel mooi uitgelegd op 
YouTube: 
Zak- en slaagregeling vmbo gt 
 
Zak- en slaagregeling havo en vwo 
 

 
 
  
Lesgeven op afstand – informatie voor ouders 

Kennisnet heeft voor docenten en ouders een website ingericht die helpt bij het lesgeven 
en begeleiden op afstand. Er zijn praktische voorbeelden beschikbaar en Kennisnet geeft 
tips om kinderen te begeleiden bij het onderwijs thuis: https://ouders.lesopafstand.nl/ 

Zij schenken bijvoorbeeld aandacht aan: 
- Zorg en steun voor ouders 
- Tips voor lesgeven 
- Tips voor begeleiden 
- Tips voor concentratie 
- Tips voor contact met de school 
- Tips voor ICT-gebruik 
- Mediaopvoeding 
- Digitale geletterdheid 
- Meedoen met les op afstand 

 

Helpdesk050 Noorderpoort helpt bij gebruik computer voor onderwijs thuis 

Studenten IT van Noorderpoort bemensen de nieuwe Helpdesk050, die opgezet is 
vanwege de coronacrisis. Zij zorgen ervoor dat gezinnen computerhulp krijgen bij het 
onderwijs thuis voor hun kinderen.  

Op de website wordt uitgelegd hoe het werkt: www.helpdesk050.nl 

Helpdesk050 is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 u. – 12.00 u. en van 
13.00 u. – 16.00 u. Bellen kan naar 050 – 2110 423, mailen naar info@helpdesk050.nl. 

Met de Stadjerspas is bellen met de Bueno-app gratis. 
 
 

https://youtu.be/06AR_7Vqsr8
https://www.youtube.com/watch?v=2ODJ4pItuiE
https://ouders.lesopafstand.nl/
http://www.helpdesk050.nl/
mailto:info@helpdesk050.nl
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Een luisterend oor voor ouders in coronatijd 

Voor ouders is er een telefoonlijn waar zij terecht kunnen met hun zorgen, twijfels en 
vragen. Ouders die willen overleggen, stoom af willen blazen, begrip en steun zoeken, 
kunnen bellen met OuderWijzerTelefoon via 085 1 303 959.   

Het doel van de OuderWijzerTelefoon is ouders een luisterend oor bieden en hen 
ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Meer informatie is te vinden op de 
website: https://www.ouderwijzertelefoon.nl/ 
 
De OuderWijzerTelefoon is een initiatief van het Platform OuderWijzer. Dit is een 
bondgenootschap, waarin het NCJ (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid), Sardes 
(Alles Is Gezondheid), Stichting Het Vergeten Kind en nog vele anderen samenwerken. 

https://www.ouderwijzertelefoon.nl/
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