
Q&A t.a.v. het Coronavirus voor leerlingen van Pieter Groen 
Laatst aangepast op 23 maart 2020 

 

Vragen over de lessen en het onderwijs  

Updates 

 
V: Hoe zit het met dat leren op afstand?  

A:  

 

 
 

Je hebt hierover ook informatie ontvangen via de mail. Hier staan alle 

instructies in. Wij vragen je om te doen wat door school van je wordt gevraagd. 

Zo voorkom je leerachterstand en misschien zelfs wel zittenblijven of niet 

slagen.  

 
Update  

18=-3-2020 
V: Ben ik verplicht om echt al dat eerste uur achter mijn ipad/laptop te zitten?  

A: Ja. Dat de school gesloten is, betekent niet dat je vrij bent. Je krijgt digitaal 

les en je volgt dus je rooster zoals in SOM staat. Voor ieder uur staat er wat je 

moet doen. De ene keer is dat thuiswerk maar het kan ook zijn dat je 

bijvoorbeeld online moet zijn op TEAMS omdat de docent een digitale les gaat 

geven. Lees dus goed wat er in SOM staat.  

 
Updates 

 
V: Ben ik verplicht om dat (t)huiswerk te doen?  

A: Ja, wij zijn als school verplicht om leren op afstand voor jou mogelijk te 

maken. Wij vragen je om te doen wat door school van je wordt gevraagd. 

 
Updates 

 
V: Wat gebeurt er als er docenten ziek zijn?  

A: Docenten staan in constant contact met elkaar en zullen elkaar opvangen 

daar waar nodig.  

 
Updates 

 
V: Moet je op specifieke tijden aan je online schoolwerk of mag je je dag zelf 

indelen?  
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A: Je volgt de lessen volgen het rooster in SOM. In SOM staat per uur wat er 

tijdens die les behandeld wordt, waar je het lesmateriaal vindt en of je ergens 

live moet inloggen. 

 
Updates 

18-03-2020 
V: er staat niets in SOM wat moet ik doen?  

A: Dat kan bijvoorbeeld komen doordat we de examenklassen voorrang geven 

en dat er voor jou dan nog geen werk is klaar gezet. Kijk steeds aan het begin 

van ieder lesuur wat er in SOM staat, wat er van je verwacht wordt.Staat er dan 

nog niets in: stuur dan wel even een mail naar de docent dat je present was. 

 
Updates 

 
V: Moeten we de drie weken school inhalen (in de vakantie)?  

A: Dit weten wij nog niet. Dat ligt aan het ministerie.  

 

 

Vragen met betrekking cijfers, toetsen en examen  
Updates 

 
V: Hoe krijgen we nu cijfers? Worden er online toetsen gegeven of gaat het 

anders gebeuren:  

A: De docenten bepalen of en hoe de opdrachten beoordeeld worden. Je vindt 

dit in SOM  
Updates 

23-03-2020 

 

V: Hoe zit het met de examens?  

A: Minister Slob heeft besloten dat de scholen de schoolexamens mogen 

afnemen. Alan Turner, de directeur-bestuurder heeft besloten dat hij, de 

schriftelijke schoolexamens en praktische opdrachten die op school moeten 

plaatsvinden, uitgesteld heeft tot minimaal 14 april 2020. Dit i.v.m. de veiligheid 

van onze leerlingen en de medewerkers op onze scholen.  Let op: 

alle mondelinge schoolexamens die wij op afstand afnemen, 

zullen wel doorgaan.  

 

De directeuren zullen jullie hier uiterlijk vrijdag 27  maart 2020 verder over 

informeren.  

 
Updates 

23-03-2020 

 

V: Gaat bovenstaande ook over de SE’s in de niet-examenklassen? 

A: Nee, voor zover wij nu zien worden deze uitgesteld tot na 6 april maar je 

wordt hier uiterlijk 6 april nog over geïnformeerd.  
Updates 

 
V: Hoe zit het met de toetsweek?   

A: Deze gaat niet door. Omdat niet duidelijk is of we na 6 april weer naar 

school moeten, kunnen we je nog niet vertellen of hij verplaatst wordt of hoe 

het er straks uit gaat zien.  

 
Updates 

 
V: Is het voor nu verstandig om als examenleerling al te beginnen met oefenen 

van oude examens ? 

A: Dat is altijd handig. Je kunt het beste het laatste jaar voor het laatste 

bewaren (dus 2019) en dat pas oefenen vlak voor je examen 
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Vragen met betrekking tot ziek zijn  
Updates 

 
V: Ik ben ziek, moeten mijn ouders mij nog ziekmelden?  

A: Ja, omdat wij leren op afstand aanbieden is het voor ons ook belangrijk om 

te weten of uw kind ziek is. Als uw kind ziek en niet in staat is om leren op 

afstand te volgen, dan kunt u dat laten weten door een mail te sturen naar:  

Limes Praktijkonderwijs directeur@limes-katwijk.nl 

Vakcollege Rijnmond  info@vakcollegerijnmond.nl  

Pieter Groen   info@pietergroen.nl  

 
Updates 

 
V: Ik ben in contact geweest met iemand die besmet is. Wat moet ik doen?  

A: Wanneer je in contact bent geweest met iemand die besmet is en je hebt 

ziekteverschijnselen, is het goed om dit te melden bij de huisarts of de GGD. Zij 

kunnen de situatie beoordelen en adviseren.  

 

 

Andere vragen 
Updates 

 
V: Zijn/blijven de scholen van Stichting Andreas College open? 

A: De school is alleen open voor bepaalde medewerkers en leerlingen van 

ouders met vitale beroepen (zie bovenaan deze Q&A of jij hieronder valt). 

Anderen zijn tot 6 april 2020 niet welkom.   Conciërge  

 
Updates 

23-03-2020 

 

V: Ik heb spullen op school laten liggen, kan ik deze nog ophalen?  

A: Nee, je bent in ieder geval tot 6 april 2020 niet welkom in de school.  

 
Updates 

 
V: Er staan activiteiten (excursies, buitenlandreizen, sporttoernooien, 

projectdagen) gepland gaan deze nog door?  

A: De school is gesloten tot 6 april 2020 dus ook alle activiteiten die vanuit 

school worden georganiseerd zijn geannuleerd.   

 
Updates 

 
V: wat doen jullie eigenlijk in die drie weken?  

A: Wij doen er alles aan om jullie toch gewoon les te kunnen geven. We willen 

namelijk niet dat jullie achterstanden oplopen, blijven zitten of zelfs niet slagen. 

Ook de ondersteunende collega’s zijn (op afstand) aan het werk, wij hebben 

dus ook geen vrij!  

 
Updates 

 
V: Waar kan ik terecht met vragen over het coronavirus die hier niet worden 

beantwoord?  

A: Mochten dit vragen zijn over het virus in het algemeen, dan verwijzen wij je 

door naar het RIVM (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19)  of de GGD 

(https://www.ggdhm.nl/). Ook kunt u bellen naar het RIVM op nummer 0800 – 

1351.  

 

Voor andere informatie kun je terecht bij je mentor. Deze is gewoon email 

bereikbaar.  
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