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DC-NIEUWS 
INFORMATIE VOOR LEERLINGEN EN 
OUDERS I.V.M. DE SLUITING VAN DE 
SCHOOL DOOR HET CORONA VIRUS 

17 MAART 2020 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
De school gaat dicht! Zoals jullie ongetwijfeld uit de media hebben 
vernomen, gaan alle scholen de komende weken, tot 6 april dicht. 
Wat betekent dit voor jullie? Lekker lang uitslapen? Veel Netflix films 
bekijken? Nee, het wordt ook elke dag hard werken aan school. De 
docenten hebben in Magister opdrachten klaar gezet. Op allerlei 
manieren gaan wij jullie ondersteunen om wel door te gaan met jouw 
schoolwerk. Wij zorgen dat presentaties, antwoorden, video’s etc. in 
te zien zijn. Lees deze nieuwsbrief goed. Er staan veel nuttige tips 
in. 
 
Zodra wij meer informatie hebben over de examens, brengen wij een 
nieuwe nieuwsbrief uit. Wij horen ook graag welke vragen u als ouder heeft. U kunt uw 
vragen sturen naar info@diamantcollege.nl  
 
Wij wensen ouders en onze leerlingen veel succes toe met deze onbekende, spannende 
uitdaging. Denk aan jouw toekomst: blijf elke dag leren! 
 
Monique Helling 
Directeur Diamant College 
 

 
HOY app 
 

Zorg ervoor dat ouders en leerlingen de hoy app downloaden via de app 
store of play store om geen berichten van school te missen.  
De Hoy app opent u met het e-mail adres waarmee u bij school bekend bent. 
U krijgt vervolgens een verificatie mail. Deze kunt u aanklikken waarna u bent 
ingelogd in de hoy app.   

De hoy app is een veilige manier om bijvoorbeeld als klas een groepsgesprek te voeren met 
de mentor of docent, de contactgegevens zijn afgeschermd. Het zou ook gebruikt kunnen 
worden om gemaakt werk in te sturen, overleg met de docent.  
 

 
Algemene belangrijke informatie voor leerlingen 
 

• Jullie hebben tot donderdag 19 maart 13.00 uur om het kluisje leeg te halen. Zorg 
dat jij jouw boeken hebt, zodat jij de opdrachten kunt uitvoeren.  

• De school is woensdag 18 maart en donderdag 19 maart van 08.30 tot 13.00 uur 
geopend. Vanaf vrijdag 20 maart is het gebouw dicht voor leerlingen. 

• Kijk elke dag in Magister voor de opdrachten. 
• Afspraken wanneer iets digitaal ingeleverd moet worden, staan in het huiswerk 

opdracht of de leerstofplanner. 
• Houd de docent op de hoogte van jouw gemaakte opdrachten/werk.  

mailto:info@diamantcollege.nl
https://itunes.apple.com/us/app/hoy/id1320617173
https://itunes.apple.com/us/app/hoy/id1320617173
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.hoyapp.mobile
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• De mentoren zullen deze woensdag of donderdag (18 of 19 maart) de leerlingen 
bellen om te kijken of het allemaal goed gaat met het thuiswerken.  

• In de weken erna zal de mentor elke week een keer contact opnemen om de 
voortgang te bespreken. 

 
 

Thuis werken  
 

Het is geen vakantie en de leerlingen worden geacht om thuis 
te werken, bij te blijven en voortgang te tonen. 
Er wordt door de docenten hard gewerkt om alles op orde te 
krijgen om thuis te werken aan opdrachten voor alle vakken. 

 
• Het werk wordt in Magister opgegeven.  
• Per vak en per dag kun jij in de agenda jouw 

opdrachten zien, check dat dagelijks.  
• De docent zal aangeven hoe de opdracht moet 

worden gemaakt en ingeleverd.  
  

 
Examens 4e jaar 
 

Wij wachten nog op berichtgeving van de rijksoverheid 
m.b.t. de examens (CSPE en CE). De praktijkexamens 
stonden gepland vanaf 30 maart en daarvoor moet nu 
een oplossing gevonden worden. Wij zullen jullie 
uiteraard op de hoogte houden. 
Er zijn verschillende online gratis examentrainingen 
beschikbaar. Maak hier gebruik van!! 
https://www.onlineslagen.nl/   
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/ 
https://www.examenoverzicht.nl/examen-
informatie/voor-het-examen/oude-examens-oefenen  
https://www.examenflow.nl/  
https://www.stuvia.nl/toetsen/  
Om het profieldeel D&P te oefenen kun jij hier 

terecht: https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3  
 

 
Belangrijke informatie voor ouders 
 

• Download de Hoy app! Zorg dat u in Magister kunt.  
• Als u de inloggegevens van Magister bent vergeten en de knop wachtwoord vergeten 

werkt niet, stuur dan bericht naar school via Hoy of naar info@diamantcollege.nl. Het 
wachtwoord kan gereset worden. In magister ziet u de opdrachten die uw kind krijgt.  

• Mocht u vragen hebben, neem contact op met de mentor (bijv. via Hoy of Magister) of 
met school (via Hoy of info@diamantcollege.nl). 

• De ouderavond / rapportavond voor alle leerjaren wordt verzet. 
• TIP: In de VOEL JE STERK- praktijkhandleiding staan vele ideeën, spellen en 

werkvormen waar ouder(s)/verzorger(s) thuis mee aan de slag kunnen gaan. Dit kan 
een leerzaam, maar vooral ook leuk onderdeel zijn van het thuis-onderwijs.  

Website: www.zterk.nl/site/inloggen  
Gebruikersnaam: Voeljesterk-thuis 
Wachtwoord: voeljesterk119 

 
 
 

https://www.onlineslagen.nl/
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/start/
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/oude-examens-oefenen
https://www.examenoverzicht.nl/examen-informatie/voor-het-examen/oude-examens-oefenen
https://www.examenflow.nl/
https://www.stuvia.nl/toetsen/
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_3
mailto:info@diamantcollege.nl
mailto:info@diamantcollege.nl
http://www.zterk.nl/site/inloggen
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Leerjaar 1 en 2 (onderbouw) 
 

• Vooralsnog blijft de Cito toets voor klas 1 en 2 gepland staan voor week 15 en 16 
(vanaf woensdag 8 april).  

• Periode 2 wordt verlengd tot einde schooljaar. Dit betekent dat periode 3 wordt 
opgenomen in periode 2. De overgang wordt bepaald aan de hand van de 
voortschrijdende gemiddeldes, hierin vindt geen verandering plaats.  

• Er is geen reguliere toetsweek in april. De volgende toetsweek vindt plaats aan het 
eind van het schooljaar; 29, 30 juni en 1 juli.  

• De rapportavond wordt aan het einde van het schooljaar gepland. 
 

 
Leerjaar 3 en 4 (bovenbouw) 
 
Stage 3e jaars 
De 3e jaars stage zou van 30 maart t/m 17 april gaat duren. Vanwege het corona virus zijn alle 
scholen in Nederland gesloten tot 6 april.   
Dat betekent dat de stage begint op 6 april en niet 3 weken maar 2 weken gaat duren. De 
stageverleners worden hier d.m.v. een brief over geïnformeerd.   
  
Toetsweek 3e en 4e jaars 
De geplande toetsweek deze week komt te vervallen. De toetsen zullen tijdens de reguliere 
lessen afgenomen worden als de school weer open is. Hierdoor blijft periode twee langer 
open staan dan voornemens. 
 
Examentraining 
De examentraining waar vorige week een start mee is gemaakt kan helaas geen doorgang 
meer vinden. Wij gaan kijken wat de mogelijkheden zijn als de school weer open is.  
 
Inhalen 
Leerlingen die al onderdelen moesten inhalen kunnen deze periode meteen gebruiken dit te 
doen. Zij kunnen contact opnemen met de vakdocent. Leerlingen die nog in moeten halen 
kunnen in Magister zien om welke onderdelen het gaat. Schriftelijk toetsen is helaas even 
niet mogelijk. 
 

 
ISK (eerste opvang anderstaligen) 
 
De ISK gaat online lesgeven volgens Zoom. De lessen zijn in kleine groepjes voor ongeveer 
5 leerlingen per keer. Wij werken aan het thema Nederland, dat is dan 6 april klaar. Mevrouw 
Ticheler is hier expert in. Het huiswerk voor alle vakken komt in Magister.  
 
Vandaag en morgen komen alle leerlingen hun spullen ophalen. Daarna komen zij NIET 
meer op school! 
 
De stages van de meeste MBO groep leerlingen zijn helaas gestopt. Deze leerlingen gaan 
een online lesprogramma volgen.  
 
Veel succes met deze spannende manier van werken! 
 
The language class (ISK) will be providing online education including instruction and time for 
questions. We will be working on the theme  ‘The Netherlands’. All work will be finished by 
April 6. Students will get homework for all subjects through Magister.  
Today and tomorrow students will come to school to pick up their materials. After that they 
will NOT be coming to school anymore! 
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The practical work of the students in the MBO class have stopped unfortunately for most 
students. They will start following online education.  
Wishing you good luck in the coming weeks.  
 

 
Thuis werken Nederlands 
 
De docenten Nederlands zijn druk aan het (video)vergaderen om te kijken hoe wij de 
leerlingen zo goed mogelijk onderwijs op afstand kunnen bieden. Gelukkig kunnen wij met 
Snappet en het digitale leerboek al een eind komen! Er zijn docenten die met Microsoft 
Teams leerlingen gaan helpen als zij vragen hebben over het werk.  
 
Ook zijn er al leerlingen bezig met het schrijven van een betoog over de stelling:  
“Ik vind het leuk om 3 weken onderwijs op afstand te krijgen vanwege het Coronavirus!” 
Wij wensen jullie heel veel succes in deze spannende tijd, blijf vooral gezond en zorg goed 
voor de mensen om jou heen 😉😉. 
 

 
Thuis werken Rekenen (Snappet) 
 
Hoe ga jij thuis de zaken aanpakken voor het vak rekenen? 

1. Werk elke dag aan de werkpakketten van SNAPPET- 
rekenen die speciaal voor jou zijn samengesteld. Het zijn  
persoonlijke doelen, die door de docent zijn klaargezet! 
2. Werk elke dag aan de onderwerpen die in jouw 
magisteragenda op het 4de lesuur (11:15-12.05) open 
staan: het gaat vooral om Snappet en Nu rekenen. 

3. Stel vragen over inlog en betekenis van de leeropdrachten via de Hoy app en de 
magister-email aan jouw rekendocent. 

4. Er staan duizenden opdrachten klaar, dus jij kunt aardig aan jouw persoonlijk 
rekenvaardigheid werken. Op naar de finale. 

5. Lees ook jouw leerstofplanner-periode 2! 
6. Doe jouw best en wij houden contact. 

 
 

Ook voor Creatieve Techniek, lessen op afstand. 
 
Natuurlijk zijn jullie gewend om praktijk opdrachten in de bekende praktijklokalen te maken. 
Daar hebben wij papier, scharen, verf en nog veel meer dingen om leuke creatieve 
opdrachten te maken. 
 
Nu wij door dat vervelende virus niet op school kunnen werken, maar wij straks toch alle 
vaardigheden een keer geoefend moeten hebben om over te gaan naar de volgende klas, 
hebben de docent de opdrachten een beetje aangepast om toch ook thuis goed met 
Creatieve Techniek aan de slag te kunnen. 
 
In Magister bij huiswerk op alle dagen het 8e uur kunnen jullie de opdrachten vinden en ook 
de uitleg hiervan. 
 

 
Lichamelijke Opvoeding (LO) - Corona Challenge 
 
Het Corona-virus zorgt ervoor dat jouw immuunsysteem het zwaar heeft. Iemand met een 
lage weerstand is vatbaarder voor het virus, omdat het immuunsysteem minder sterk is. Jij 
kunt jouw weerstand vergroten door fit te blijven.  
 



5 
 

Hieronder staan 3 soorten apps die jij in jouw kamer kunt doen om fit te blijven. Download 
een app die jou leuk lijkt en ga ermee aan de slag! 
 Push Up Challenge: Elke dag een paar push-ups. Aan het einde van de Corona-

uitbraak ben jij zo sterk als Rico Verhoeven en Badr Hari. 
 7 minuten workout/training: Verschillende oefeningen in 7 minuutjes van jouw tijd. 

Weinig moeite en toch fit worden. 
 Workouts voor thuis: Verschillende workouts die jij thuis kunt doen, allerlei niveaus en 

jij kunt zelf kiezen wat jij wil trainen. Hang er een doel aan waarvoor jij dit wil doen. 
Vergelijk jouw scores met andere leerlingen. 

Apple Android 
 
Push Up Challenge 
Bedrijf: Dan Nguyen Ngoc  
 
 
 

 
Push Up Challenge 
Bedrijf: Healthy 
eveyday 

 
7 Minuten Workout 
Bedrijf: Stefan Roobol 

 
7 minute training 
Bedrijf: Simple Design 
LTD. 
 
 
 

 
Workouts voor thuis  
Bedrijf: ABISHKKING 
LIMITED. 
 
 
 

 
Workouts voor thuis – zonder 
apparatuur 
Bedrijf: Leap Fitness 
group 
 
 
 
 

 
 

Uiteraard houden wij u op de hoogte, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. 
 
De medewerkers van het Diamant College 
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