
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals jullie inmiddels weten zal de school t/m 6 april 2020 gesloten zijn in verband 

met de landelijke maatregelen om verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. 

Een bijzondere situatie, waar we allemaal zo goed mogelijk mee om moeten zien te 

gaan. In dit bericht vinden jullie belangrijke informatie over de komende weken. We 

zullen zeer regelmatig een update verzorgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jan Schmitz 

Directeur MCT 

 

Onderwijs op afstand met behulp van ZOOM 

Vorige week hebben we jullie laten weten dat we ons onderwijs door willen laten 

gaan met behulp van de applicatie ZOOM. Maandag 16-3 en dinsdag 17-3 zijn onze 

docenten bezig geweest met de voorbereiding daarvan. Enkele docenten hebben zelfs 

al gewerkt met ZOOM met hun leerlingen.  

De eerste paar dagen zal dat best wennen zijn en mogen we er niet vanuit gaan dat 

medewerkers en leerlingen volleerde ‘ZOOMERS’ zijn. Daarom zullen er 

waarschijnlijk ook veel vragen komen. Gaandeweg zal iedereen alle mogelijkheden 

van ZOOM ontdekken en gaan gebruiken. Vragen kunnen worden doorgegeven aan 

de mentor, die zo nodig contact op kan nemen met een van onze ZOOM-specialisten. 

 

Met ingang van woensdag 18 maart zullen de lessen digitaal worden gegeven. 

Belangrijk is dat de leerling voorafgaand aan woensdag 18 maart zich registreert bij 

ZOOM. 

Bij deze brief gevoegd vinden jullie een instructie over de installatie en het gebruik 

van deze applicatie. De leerlingen die een iPad hebben vinden de app al op hun 

apparaat.  

 

Meer informatie kunnen jullie ook hier vinden op de site van Tessa Scholten. Tessa 

Scholten is een oud-docent en oud-leerling van het MCT. Sinds vorig jaar geeft zij les 

in Beijing, sinds een aantal maanden vanuit Thailand via ZOOM. Ook zij is inmiddels 

ZOOM-specialist. Ze was gisteren te horen op Radio Oost. Op haar eigen website 

vertelt en schrijft ze ook over het programma ZOOM. 

www.tessable.com 

 

http://www.tessable.com/


Wat betekent dit voor het rooster van de leerling 

 Alle lessen die in het Magisterrooster staan, worden via ZOOM gegeven. Als 

docenten verhinderd zijn wegens ziekte of omstandigheden wordt de les uit het 

rooster gehaald.  

De lestijden zijn iets aangepast: 

1e uur:  8.30 – 9.30 

2e uur:  9.30 – 10.30 

3e uur:  10.45 – 11.45 

4e uur: 11.45 – 12.45 

5e uur: 13.15 – 14.15 

6e uur: 14.15 – 15.15 

7e uur: 15.15 – 16.15 

 Alle kwt’s vervallen. 

 De begeleidingslessen starten op 23 maart.  

 Voor het vak LO krijgen jullie een aparte instructie. Deze zal binnen de 

huiswerkomgeving van het vak staan. De sectie LO geeft jullie tips om te blijven 

bewegen. Volg je het eindexamenvak LO-2 (mavo) of BSM (havo/vwo) dan zal je wel 

via ZOOM online instructie krijgen. 

 Voor elke te volgen les vind je als huiswerk in Magister een link 

naar een ZOOM-sessie.  

 

 

 

 

 

 

 

 Actieve deelname aan alle digitale lessen in je rooster is verplicht. Dat geldt 

natuurlijk ook voor het maken van huiswerk dat door de docent wordt opgegeven 

en/of in de studiewijzer staat. We gaan ervan uit dat je op deze manier bij bent met 

de lesstof als de school weer opengaat.  

 Vragen aan je docent buiten de ZOOM-lessen kun je stellen via Magister-berichten. 

Houd Magister-berichten ook goed in de gaten i.v.m. informatie van school of van je 

docenten.  

 Als je in verband met ziekte of omstandigheden niet aan de online lessen kunt 

deelnemen dan moeten je ouders/verzorgers je tussen ziekmelden op: 074-291 46 

29.  

Als er onverhoopt sprake is van besmetting met het corona-virus moet dit expliciet 

vermeld worden. 

 Uiteraard is het niet mogelijk om op school toetsen te komen doen. De reeds 

geplande toetsen staan vooralsnog in de ‘ijskast’. Voor de klassen 1 t/m 3 zullen de 

docenten zoveel mogelijk gaan werken met toetsvormen die geschikt zijn voor 

thuis/op afstand. 



 De tentamens van 4 mavo, 4 havo en 4/5 vwo zijn voorlopig uitgesteld; meer 

informatie volgt zo spoedig mogelijk.  

 Voor de examenklassen geldt dat beslissingen over de afronding van het 

schoolexamen pas genomen kunnen worden als meer bekend is over de landelijke 

organisatie van de eindexamens. Ook hierover houden wij u op de hoogte.  

 

We gaan ervan uit dat iedereen op een goede manier omgaat met deze bijzondere 

situatie. Ook bij online lessen gelden de normale regels rond privacy. We willen 

nadrukkelijk aangeven dat het niet is toegestaan om opnames van online lessen te 

verspreiden.  

 

Beschikking over devices 

Wij gaan ervan uit dat ook de meeste leerlingen uit 5 havo en 5/6 vwo beschikken 

over een eigen device (laptop, tablet, mobiele telefoon) waarmee ze van de ZOOM-

applicatie gebruik kunnen maken. Mocht dit niet het geval zijn dan kan dit kenbaar 

gemaakt worden door een mail te sturen aan vestigingsdirecteur Jan Schmitz via 

j.schmitz@osghengelo.nl. Er zal dan een tijdelijk device van school worden 

aangeboden. 

 

Opvang leerlingen ouders met cruciale beroepen 

De overheid heeft de scholen verzocht om opvang te bieden voor leerlingen met 

ouders in de zogenaamde cruciale beroepen. Een overzicht van de beroepen is te 

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

beroepsgroepen 

Wij horen graag van u voor welke leerlingen deze opvang noodzakelijk is. Ook dit 

kan worden doorgegeven middels een mail aan Jan Schmitz waarin wordt aangegeven 

op welke momenten van welke dag er opvang nodig is.  

 

De bibliotheek 

Het kan heel goed zijn dat 

leerlingen nog boeken moeten 

lezen voor de boekenlijst of 

gewoon zin hebben een goed boek 

te lezen.  

Reserveringen die uiterlijk op 

donderdag 9.00 uur zijn gemaakt, 

kunnen donderdagmiddag en vrijdag in de hal van ons gebouw worden afgehaald. 

Boeken terugbrengen kan ook op deze dagen.  

Onze collectie kan worden bekeken met behulp van de Aura-app. Met behulp van 

deze app kunnen boeken ook worden gereserveerd. Als je de app nog niet hebt 

geïnstalleerd (of de website niet kent) dan vind je via onze site de juiste informatie:  

https://osghengelo-montessoricollege.auralibrary.nl/auraicx.aspx 

Boeken die op vrijdag niet zijn afgehaald gaan terug in het systeem, de reservering 

vervalt daarmee. 
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Leeghalen kluisjes 

Leerlingen die voor het onderwijs noodzakelijke spullen in hun kluisje hebben liggen, 

kunnen telefonisch contact opnemen met onze receptie. Er wordt dan een afspraak 

gemaakt op welk moment de leerling kan langskomen. (074-291 46 29) 

 

Reizen en excursies 

Alle reizen en excursies in de maanden maart en april zijn of worden geannuleerd.  

De reisorganisatoren overleggen met de betrokken externe partijen over de verdere 

afhandeling (o.a. financiën). Beslissingen over het eventueel verplaatsen van reizen 

worden op een later moment genomen. Binnen de OSG Hengelo is afgesproken dat de 

kosten voor rekening van de scholen komen. Dit betekent dat ouders hun geld op 

termijn teruggestort krijgen als een al betaalde reis of excursie niet verplaatst kan 

worden.  

 

Bereikbaarheid en vragen 

De school is alle schooldagen van 8.30 tot 15.30 uur telefonisch bereikbaar. Met 

vragen over de organisatie van het onderwijs voor uw kind kunt u, via de mail, terecht 

bij de betreffende afdelingsleider:  

 Jan Harmsen:   1MH/2MH/3M/4M   j.harmsen@osghengelo.nl  

 Gökhan Iyigünler:  1HV/2HV/3H/4H/5H  g.iyigunler@osghengelo.nl   

 Marieke Klein Gunnewiek: 1V/2V/3V/4V/5V/6V en TTO

 m.kleingunnewiek@osghengelo.nl  

Alle informatie m.b.t. deze situatie zal ook op onze website geplaatst worden.  
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