
 

 

 

 

 

 

 

 

Zwolle, 18 maart 2020 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s)/leerling, 

 

In deze onzekere tijden willen we ervoor zorgen dat uw kind/je toch les kan krijgen en zo weinig 

mogelijk vertraging oploopt. Daarom hebben we de afgelopen dagen hard gewerkt aan onderwijs op 

afstand. Daarnaast vragen we ook de hulp van ouders/verzorgers en leerlingen om eigenaarschap te 

tonen op het leerproces.  

 

Onderwijs op afstand start uiterlijk vrijdag 20 maart 

De aankomende dagen doen we er alles aan om uiterlijk vrijdag 20 maart te starten met onderwijs op 

afstand. We houden daarbij het normale lesprogramma zo veel mogelijk aan. Via de mentor ontvangt 

u deze week het programma en de definitieve informatie over onderwijs op afstand. 

 

Onderwijs op afstand 

We kiezen er als Meander College voor om Magister te gebruiken als basistool voor studiewijzers, 

lesmateriaal en communicatiekanaal richting leerlingen. In sommige gevallen gebruiken we Microsoft 

Teams als verrijking voor het digitaliseren van lessen. U kunt MS Teams eenvoudig zelf installeren op 

de pc, laptop of tablet van uw kind. Via de website www.landstedegroep.nl/coronavirus zijn 

instructiefilmpjes beschikbaar over het onderwijs op afstand en het installeren van MS Teams. Lukt de 

installatie niet? Dan kunt u bellen met de helpdesk via 088-850 80 94. 

 

De mentor blijft in contact 

Om uw kind toch de nodige begeleiding te geven en te motiveren om (op afstand) lessen te volgen en 

huiswerk te maken, houdt de mentor contact met uw kind. 

 

Gebouwen open, maar beperkt toegankelijk om spullen op te halen 

Onze schoolgebouwen blijven open, maar zijn beperkt toegankelijk. Heeft uw kind spullen nodig die 

nog op school liggen? Dan kunnen deze spullen in overleg met de mentor opgehaald worden. 

 

Eindexamenleerlingen worden apart geïnformeerd 

We realiseren ons dat juist voor examenleerlingen dit een hele spannende tijd is. De betreffende 

ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden hier apart over geïnformeerd. 

 

Ziekmelden 

We doen het uitdrukkelijke verzoek aan ouders/verzorgers om hun kind bij ziekte officieel ziek te 

melden en vervolgens ook weer beter te melden via absentie@meandercollege.nl. Zo houden wij als 

school overzicht over het aantal zieke leerlingen.  

 

http://www.landstedegroep.nl/coronavirus
mailto:absentie@meandercollege.nl


Vragen? 

Kijk voor meer informatie over onderwijs op afstand en wat het coronavirus betekent voor het 

Meander College op de speciale pagina op: www.landstedegroep.nl/coronavirus 

 

We vertrouwen erop dat uw kind op deze manier toch het onderwijs en de begeleiding krijgt die het 

verdient. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Rebecca Baars-Soppe 

directeur a.i.  
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