
 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Stad & Esch heeft zich de afgelopen dagen en uren voorbereid op een 
mogelijke sluiting van de school in verband met het Coronavirus en hoe 
we onder die uitzonderlijke omstandigheid de continuïteit van het on-
derwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk kunnen verzorgen. Het 
spreekt voor zich dat Stad & Esch als digitale school al haar digitale mo-
gelijkheden hiervoor zal inzetten. 
 
Nu de overheid heeft besloten scholen m.i.v. morgen, 16 maart 2020, te 
sluiten, gaan we vanaf morgen starten met online-digitaal lesgeven. Dit 
houdt in: 

1. Leerlingen werken thuis volgens lesrooster. Dit betekent dat docen-
ten ervoor zorgen dat de lesstof in Magister, magister.me, Snappet of 
de learning portal onderbouw Diever voor leerlingen beschikbaar is. 
Leerlingen van het vso krijgen hierover binnenkort nadere informatie. 

2. Leerlingen kunnen volgens rooster tijdens de lestijden digitaal vra-
gen stellen aan docenten.  

3. Docenten zijn volgens rooster beschikbaar om vragen digitaal te be-
antwoorden, tenzij de les vervalt wegens ziekte. Dit zien leerlingen in 
Webuntis. 

4. Digitaal kan o.a. zijn: via de mail, via Magister, via Stad & Esch app, 
via Skype of Face-time.  

5. We gaan ervan uit dat als leerlingen vragen hebben zij digitaal con-
tact opnemen met de betreffende docent of leco. 

6. Voor examenleerlingen en leerlingen uit de voorexamenjaren volgt 
nadere informatie over toetsen, toetsweek en examens. 

De studiedag van woensdag wordt door docenten gebruikt om boven-
genoemde mogelijkheden verder uit te breiden met o.a. videoconferen-
cing. 
 
Hoewel Stad & Esch al jaren werkt met digitale methodes is online les-
geven ook voor de meesten van ons onbekend terrein. Er zullen de ko-
mende dagen vast dingen niet verlopen zoals we hopen of hadden ver-
wacht. We rekenen daarvoor op uw/jullie begrip. We hebben iedereen: 
docenten, leerlingen en ouders/verzorgers hard nodig. We verzoeken u 
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pagina 2/2 dringend erop toe te zien dat uw zoon of dochter de discipline op-
brengt om aan het werk te gaan. 
 
U kunt ons digitaal bereiken via de Stad & Esch ouder app of via de mail. 
 
We houden u/jullie zo goed mogelijk op de hoogte van de ontwikkelin-
gen. Pas goed op u/jezelf en op elkaar! 
 
 
Met vriendelijk groet, 
 
 
 
 
Peter de Visser,  
directeur bestuurder. 


