
Aan de ouders/verzorgers en 
de leerlingen van het Tabor College  
 
 
 
Hoorn, 15 maart 2020 
Kenmerk: 2020/HN/CVB/153 
Betreft: coronamaatregelen 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
 
Vandaag heeft de regering besloten dat met ingang van maandag 16 maart 2020 voor alle leerlingen 
gesloten zijn tot 6 april. Dit is een ingrijpend besluit voor iedereen. 
 
Voor al onze leerlingen geldt dat er geen lessen op de school gegeven worden. Wel zullen we in de 
komende dagen proberen, waar mogelijk, via digitale wijze, zoveel mogelijk het onderwijs door te laten 
gaan. Natuurlijk wel in aangepaste vorm en zeker niet dekkend of volledig, maar wel zo goed als het 
kan. We gaan dit doen met behulp van het digitale programma Google Meet. Elke leerling heeft dit 
programma ondertussen op de iPad. Maar ook via andere digitale manieren kunnen delen van het 
onderwijs verzorgd worden. Denk bijvoorbeeld aan communicatie via de Tabormail van de leerling. 
 
Bij deze brief is ook informatie vanuit d’Ampte toegevoegd over de wijze waarop de school het 
onderwijs vorm geeft. Docenten moeten natuurlijk ook organiseren hoe dat moet. 
 
We realiseren ons zeer dat er heel veel vragen te stellen zijn. Wij hopen dat iedereen begrijpt dat deze 
situatie voor ons ook geheel nieuw is en dat ook wij niet alle antwoorden weten. Dat betekent ook dat 
wij telkens zullen berichten op het moment dat er iets te melden is. Dat gaat via de gebruikelijke 
kanalen.  
 
Speciale aandacht hebben we voor de examenkandidaten. De regering heeft gemeld in de komende 
dagen aan te geven hoe er omgegaan moet worden met schoolexamens en het centraal examen. Wij 
hebben daar op dit moment ook geen informatie over, maar zullen ervoor zorgen dat alle kandidaten 
en hun ouders/verzorgers bericht krijgen zodra wij iets kunnen melden. 
 
Ook is er speciale aandacht voor ouders die in de zogenaamde ‘vitale beroepen’ werken (denk aan 
zorg, politie, brandweer. Zie hiervoor de website: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen 
 
Indien uw kind op school gedurende de dag opgevangen moet worden, dan vernemen we dat graag. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie. 
 
Ik wens iedereen veel gezondheid toe en sterkte in de komende tijd, waarin ook in het schoolwerk 
veel van iedereen gevraagd wordt. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
H.A. Nijdeken 
Voorzitter College van Bestuur 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Hoorn, maart 2020 
 
Aan alle leerlingen van Tabor d’Ampte en hun ouder(s)/verzorger(s)  
 
Betreft: onderwijs op afstand ivm het coronavirus 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Er is besloten, dat de scholen in Nederland dicht gaan. Wij gaan ons uiterste best om te voorkomen 
dat de leerlingen te veel achterstand in het onderwijsproces op gaan lopen.  
 
Wij gaan onderwijs op afstand verzorgen met behulp van de digitale middelen die ons ter beschikking 
staan. Extra aandacht hierbij hebben wij voor de theorievakken voor leerjaar 4.  
 
Hoe gaan we dat doen? We gaan gebruik maken van het programma Google Meet. De handleiding 
tref je als bijlage in de mail aan. De startdatum van het aangepaste rooster voor ‘onderwijs op afstand’ 
is woensdag 18 maart. Kijk goed op Zermelo! 

 
Als onderwijs op afstand wordt gevolgd, dan gelden daarbij een aantal afspraken. 
 

• Op dinsdag 17 maart tussen 9.00-9.30 uur is er contact met tussen coach en leerling om 
Google Meet uit te proberen. Let dus vanaf 9.00 uur goed op je Tabormail. Kijk alvast goed in 
de handleiding. 

• Elke leerling heeft via systeembeheer de app Google Meet automatisch op de iPad gekregen. 

• Via het programma Google Meet krijgt de leerling via de mail een uitnodiging om aan de les 
deel te nemen. De leerling moet op de link in de Tabor-mail klikken om deel te nemen aan de 
les (zie ook de handleiding). 

• Het eerste wat de leerling dan moet doen is de microfoon uitzetten (zie je handleiding). De 
microfoon zet de leerling pas aan, als de docent daarom vraagt. De leerling kan vragen stellen 
aan de docent of antwoorden geven via de chat-functie. 
 

• Voor het ‘onderwijs op afstand’ wordt een apart rooster gemaakt waarin er korte 
contactmomenten zijn van maximaal 25 minuten volgens onderstaand schema: 

• 10.00-10.25 uur: 1e contactmoment vak 1 

• 10.30-10.55 uur: 2e contactmoment vak 2 

• 11.15-11.10 uur: 3e contactmoment vak 3 

• 11.45-12.10 uur: 4e contactmoment vak 4 

• PAUZE  

• 13.00-14.00 uur: huiswerk maken 

• 14.00-15.00 uur: vragenuur voor leerlingen leerjaar 1,2,3 

• 15.00-16.00 uur: vragenuur specifiek voor leerlingen leerjaar 4 

 
• Voor de leerlingen van leerjaar 4 streven we naar meer contactmomenten voor de 

theorievakken en de theorie van het beroepsgerichte vak. 

• Tijdens de contactmomenten kan de leerling uitleg krijgen over de leerstof en wordt 
aangegeven welke opdrachten gedaan moeten worden. 

• Het is mogelijk dat je een tussenuur hebt; dit zie je dan in het rooster in Zermelo. 

• Tijdens het vragenuur krijgt de leerling uitnodigingen van de docenten, waarvan hij/zij die dag 
les heeft gehad. De leerling kiest dan zelf welke docent hij/zij een vraag wil stellen. Als er 
geen vragen zijn, dan hoeft de leerling niets te doen. De uitnodigingen treft de leerling steeds 
aan in zijn haar Tabor-mail. De leerling moet zijn/haar Tabor-mail dus steeds heel goed in de 
gaten houden, omdat de leerling anders een les mist. 

• De coach van de leerling maakt afspraken met de leerling via de mail voor een coachgesprek 
via Google Meet. 

• Net zoals een les op school verplicht is, is ook een les op afstand verplicht.  

• Afspraken met betrekking tot absentie wijzigen dus niet. Indien de leerling ziek is, dan meldt 
de ouder dat via de gebruikelijke wijze aan de school. 



 
 

Op dinsdag 17 maart tussen 10.00-14.00 uur is er de gelegenheid voor de leerlingen om de locker 
leeg te maken. Hiervoor wordt een apart rooster gemaakt. Let op Zermelo! Bij het leeghalen van de 
locker geldt: de leerling komt naar school, houdt afstand van andere leerlingen en medewerkers, haalt 
de locker leeg en gaat daarna direct naar huis. 

 
Ongetwijfeld zullen we in het begin moeten wennen aan deze situatie. Ik ben er echter van overtuigd 
dat onze medewerkers en onze leerlingen goed gebruik kunnen maken van de digitale hulpmiddelen.  
 
Ik kan mij voorstellen, dat met name de leerlingen in het laatste jaar van hun opleiding zich zorgen 
maken over de toetsen voor het (school)examen, omdat de leerling in ieder geval tot 6 april niet naar 
school kan. Wij hebben die zorgen ook, evenals andere scholen in Nederland. Een goede tip is in 
ieder geval dat de leerling gebruik kan maken van de eindexamensites: 

 
www.cito.nl 
www.examenblad.nl 
ww.eindexamensite.nl 
 
In de loop van de week moet er vanuit de overheid meer duidelijkheid zijn met betrekking tot de 
voortgang van de schooltoetsen en het centraal examen voor de leerlingen van de 4e klas. Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat hiervoor passende oplossingen komen. 
 
Ik doe een vriendelijk maar dringend beroep op alle ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen om er samen 
met onze medewerkers voor te zorgen, dat het onderwijsproces zo goed mogelijk door kan gaan in de 
bijzondere situatie waarin wij samen verkeren. 
 
De informatieverstrekking zal voornamelijk plaatsvinden via de mail, de website van Tabor en d’Ampte 
(achter de inlog) en de social media. 
 
Houd ook de website in de gaten. 
 
Indien er vragen zijn, dan kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen met de directie van de 
school: dampte@tabor.nl 
 

S.J. Macke 
directeur 
 
 

 

 
 
 


