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

24 MAART 2020 
 

 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Op deze zonnige dag ontvangt u van ons de tweede nieuwsbrief met informatie over het 
afstandsleren. Afgelopen week is er door de docenten hard gewerkt aan het invullen van het 
onderwijs vanuit huis. Sommige noemen het thuis leren ook wel ‘Learning Apart Together’. 
Een treffende benaming, omdat het inzet vraagt van beide kanten. 
Wij vragen aan de leerlingen om contact te maken met de docenten. In Magister zijn voor 
alle vakken en voor alle klassen huiswerkopdrachten te vinden. Vervolgens ontstaat er een 
dynamiek tussen de docenten en uw zoon of dochter. Is er uitleg nodig? Hoe kan een vraag 
worden gesteld aan de docent? Hoe kan de opdracht ingeleverd worden? Belangrijke vragen 
in de zoektocht naar hoe het onderwijs “op afstand” goed kan gaan draaien.  
De docenten maken contact met de leerlingen. Soms gebeurt dat via ‘Microsoft Teams’, soms 
via ‘Zoom’ of via één van de andere manieren om elkaar te zien of te horen. Dit vraagt van 
iedereen, docenten en leerlingen, in hoge snelheid het aanleren van digitale vaardigheden.  
Hoe gaat het met u als ouder? Lukt het u als ouder om mee te kijken met uw kind? Heeft u 
vragen of mooie voorbeelden van een bereikt succes? Via info@diamantcollege.nl kunt u 
ons bereiken. 
 
De mentoren maken in ieder geval 1 maal per week een telefonische belronde met hun 
leerlingen om te horen hoe het loopt. De mentoren koppelen dat terug naar de teamleiders. 
Zo volgen we vanuit school het leren op afstand. Ver weg maar toch dichtbij. 
Veel leesplezier met deze nieuwsbrief. 
 

 
Algemene belangrijke informatie voor leerlingen 

• Er zijn in ‘Microsoft-Teams’ teams aangemaakt per klas om met elkaar te kunnen 
communiceren over opdrachten. Log in met jouw leerling-account.  

 
 

Thuis werken  
 
Als er thuis geen computer / tablet is om op te werken, dan kan er voor kinderen in Den 
Haag met een Ooievaarspas een computer aangevraagd worden via de site 
https://www.leergelddenhaag.nl; de Leergeldstichtingen in andere gemeentes hebben 
soortgelijke regelingen.  
 
 

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. 
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• 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.  
• Het kan ook dat je docent je uitnodigt voor een 

digitale bijeenkomst via Zoom, Skype of Microsoft Teams. Doe mee! 
  

 
Examens 4e jaar 
Zojuist heeft Minister Slob aangegeven dat de Centraal Examens (CE) vervallen en dat het 
School Examen (SE) leidend is. Deze keuze geeft eindelijk iets meer duidelijkheid. De 
Minister heeft verder aangegeven: 
- het centraal examen vervalt 
- de looptijd is verlengt tot 6 juni 2020 
- er moet een herkansing georganiseerd worden 
- het diploma blijft gelijkwaardig en geeft recht tot toegang in het vervolgonderwijs. 
De docenten gaan nu in kaart brengen wat er voor de verschillende vakken nog gedaan 
moet worden. Daardoor ontstaat een beeld wat nog niet is afgerond. De leerling kan in 
Magister nu ook al zien wat nog “open” staat of wat moet worden ingehaald (INH).  
 
In het programma (PTA) dat naar de leerlingen toe komt staat hoe de onderdelen worden 
getoetst. De toetsing verloopt online en kan zijn: een mondeling, een werkstuk of een 
presentatie. Eind van de week informeren we de 4e jaars leerlingen en de ouders hoe de 
afronding eruitziet. 
 

 
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  
 
 

 
ISK (eerste opvang anderstaligen) 
klas A1B volgt les van mevrouw Pronk via Zoom. 
 

 
 

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


