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Voor ouders 
 
Beschikbaarheid voor online lessen 
Docenten zijn heel hard bezig om digitale middelen onder de knie te krijgen en in te zetten ten 
behoeve van het leerproces van alle leerlingen. Heel veel leerlingen maken hier gretig gebruik van en 
houden zo hun niveau op peil. Helaas merken we dat een aantal leerlingen ons laten weten niet 
beschikbaar te zijn door werk of andere verplichtingen. Dit kan niet de bedoeling zijn. 
De school is dicht maar de lessen gaan zo veel als mogelijk door. Dat kan zijn door videolessen, 
zelfstandig werken of anderszins. Uiteraard ligt de verantwoordelijkheid bij de leerlingen zelf, maar 
we zouden u willen vragen om in gesprek met uw kind te benadrukken dat school nog steeds 
prioriteit heeft t.o.v. bijbaantjes gedurende de lestijden. 
Samen kunnen we er voor zorgen dat uw kind zo veel mogelijk de lesstof bij kan houden. 
 
Extra ondersteuning voor leerlingen vanuit de ondersteuningscoördinatoren 

Onderwijs op afstand geven kent vele uitdagingen. We leggen een verantwoordelijkheid bij onze 
docenten, leerlingen, maar ook bij ouders/verzorgers. De docenten en mentoren doen hun uiterste 
best om in deze situatie het onderwijs en de begeleiding van uw zoon/dochter door te laten gaan.  
Het werken en leren vanuit thuis brengt uitdagingen met zich mee waardoor het kan gebeuren dat 
een kind zich niet prettig gaat voelen. Op school kunnen ze dan bij een mentor, counselor of 
ondersteuningscoördinator hulp vragen, maar nu is dat helaas niet mogelijk.  
Om de ondersteuning van onze leerlingen voort te zetten zijn de ondersteuningscoördinatoren  
(OCO) van het Cambreur College per email bereikbaar  voor alle vragen die betrekking hebben op het 
sociaal-emotioneel welzijn van onze leerlingen. Dit aanbod geldt uiteraard ook voor u als ouder. 
Voor contact met de OCO, stuurt u een mail met verzoek om contact. Wanneer u uw 
telefoonnummer  en/ of het telefoonnummer van uw zoon/dochter in de email  vermeldt zal de OCO 
z.s.m. contact met u of uw zoon/dochter opnemen.  
 

Afdeling Email adres Beschikbaar op: 

VMBO ebogaarts@cambreurcollege.nl Di 14.00 tot 15.00 Woe 10.00 tot 11.00 

Mavo jwisse@cambreurcollege.nl Di 14.00 tot 15.00 Woe 15.00 tot 16.00 

Havo mwiaterek@cambreurcollege.nl Di 14.00 tot 15.00 Vrij 10.00 tot 11.00 

VWO drijnen@cambreurcollege.nl Di 14.00 tot 15.00 Woe 10.00 tot 11.00 
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Voor leerlingen 
Compliment 
Allereerst een dik compliment voor jullie. Zonder vast schoolritme, zonder klasgenoten om je heen, 
zonder een docent in de directe omgeving moeten jullie toch de discipline opbrengen om te leren, 
huiswerk te maken en voor toetsen en examens studeren. En velen van jullie doen dit super. 
 

School is wel nog steeds school 
Terwijl docenten hun best doen om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, kan het niet zo 
zijn dat jij een les op afstand niet bijwoont, omdat je bijbaantje voorgaat. Niet slim! School is school 
en ook van jou verwachten we dat je je werk serieus neemt. 
 

Hoe weet je of je les digitaal doorgaat of niet? 
Docent Robert Linders heeft een instructiefilmpje gemaakt, waarmee hij laat zien hoe een docent 
eenvoudig in het bestaande rooster van de leerling kan aangeven, wat hij/zij tijdens de reguliere les 
van plan is, zodat jij als leerling weet of je zelfstandig moet werken of digitaal aanwezig moet zijn. We 
vragen alle docenten vandaag om op deze manier aan de slag te gaan. In de komende week moet dit 
gaan werken. Houd dus je eigen rooster goed in de gaten. 

 


