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Beste ouders, verzorgers,
De persconferentie gisteravond was duidelijk: flatten the curve door verregaande maatregelen die
ingrijpen op ons dagelijks leven. Dat is voor iedereen beperkend en voor iedereen in meer of
mindere mate vervelend. Laten we voor elkaar zorgen en het beste van deze situatie maken. Ik wens
iedereen veel sterkte, vooral degenen die bezorgd zijn om de gezondheid van hun naasten en/of
fysiek niet bij hen kan zijn.
Intussen zijn wij op het Vespucci College vandaag toch met gepaste afstand gezamenlijk aan het werk
gegaan om Microsoft Teams en Magister optimaal te laten werken. Er zijn lesgroepen aangemaakt,
docentenwerkgroepen online opgestart en we hebben met elkaar het online lesgeven geoefend. Hier
en daar zijn er nog knelpunten met inloggen, beeld of geluid, maar er wordt hard gewerkt om dat
allemaal op te lossen. Het gaat vast niet allemaal perfect. Laten we rust en geduld betrachten.
In deze brief leest u hoe uw kind kan inloggen, lessen kan volgen, hoe u contact met ons kunt houden
en praat ik u bij over andere ontwikkelingen en beslissingen.
Microsoft Teams
Microsoft Teams is een functie binnen Office 365 waar wij als school nu mee gaan werken. Wij
gebruiken het voor de online lessen en het live-contact. Uw kind heeft toegang alleen met het e-mail
adres van Vespucci, waarmee hij/zij kan inloggen. In de bijlage vindt u het document “Instructie
Microsoft Teams”. Daar vinden u en uw kind de handleiding voor deze software en aanwijzingen voor
de school e-mail.
Er staat een leuk filmpje op YouTube. Via deze link
https://www.youtube.com/watch?v=ZWXMNwn5pLc leggen kinderen uit hoe je met Microsoft
Teams kan werken. Misschien een beetje Jip en Janneke, maar de kinderen in de video leggen heel
helder uit. Het is een plezier om naar te luisteren. Op YouTube zijn er overigens nog veel meer
filmpjes over werken in Teams te bekijken.
Eerste knelpunt
Er zijn docenten en ook leerlingen die van Microsoft Teams in onze test geen toegang bleken te
hebben. Ze krijgen wel berichten, maar kunnen niet inloggen in het systeem. Via de helpdesk in
Nederland bleek dat deze personen niet waren ‘aangezet’. Dat is nu verholpen. Het duurt echter 24
uur voordat de toegang actief is. Als uw kind morgen niet kan inloggen of wanneer de docent geen
contact kan maken, dan ligt het aan dit knelpunt.
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Wat te doen als de leerling niet kan inloggen?
Nadat u met uw kind alles heeft gecheckt (wifi/internet, device, etc.) en het lukt nog steeds niet om
contact te krijgen met Microsoft Teams, of de docent maakt geen contact, dan gaat de leerling naar
Magister, agenda, huiswerk. Er staan in Magister per vak per dag meerdere opdrachten klaar. De
instructie daarbij geeft aan wat uw kind moet doen en hoe eventueel opdrachten moeten worden
ingeleverd.
Ouderparticipatie
Het is van groot belang dat u uw zoon/dochter op weg helpt met Magister Teams en online werken.
De meeste leerlingen zijn dat niet gewend. Het is verleidelijk om snel op te geven. Zonder u als
ondersteuner kunnen leerlingen het moeilijk vinden om de discipline op te brengen bij de lessen
aanwezig te zijn of om huiswerk te maken. Wij hebben veel waardering voor de taak die nu voor u
ligt en we hopen dat we als partners hierin kunnen optreden.
Examens
De Rijksoverheid in Nederland zegt dat het Staatsexamen vooralsnog doorgaat, zowel het centraal
examen als het college-examen. Bij een verandering van deze situatie volgt meer informatie. Wij
hebben natuurlijk nog de uitdaging van het vliegen naar Bonaire. Weet dat wij (examensecretaris
Neeltje en ik) met Staatsexamens in gesprek zijn en dat wij er alles aan zullen doen wat in ons
vermogen ligt om de leerlingen gewoon hun examen te kunnen laten afleggen. Mocht er informatie
zijn, dan zal ik die met de betreffende ouders delen.
Colombiareis gaat niet door
Vanwege het sluiten van ons luchtruim en de gesloten grenzen van Colombia kan de buitenlandreis
helaas niet doorgaan. Dat spijt ons heel erg. De ouders van de leerlingen die zich voor deze reis
hadden opgegeven, krijgen straks een aparte brief hierover.
Aanwezigheid personeel
De gisteren afgekondigde maatregelen schrijven voor dat mensen zo veel mogelijk vanuit huis
moeten werken. Docenten hebben de keuze gekregen om vanuit huis te werken of op school. Iedere
docent heeft hier een eigen lokaal en internetfaciliteiten ter beschikking, maar ook van huis uit
kunnen zij bij hun bestanden, Microsoft Teams en Magister. Administratief personeel werkt om en
om op school en thuis.
Aanwezigheid rector
Ik ben zelf iedere werkdag op school aanwezig, in ieder geval vanaf 7.00 uur tot 15.00 uur. Mocht uw
kind iets van school nodig hebben, zoals bijvoorbeeld een bibliotheekboek, dan kan hij/zij of kunt u
dat komen ophalen. Ik ben per mail goed bereikbaar, tijdens mijn aanwezigheid op school ook
telefonisch op nummer 8887227. Mocht u mijn mobiele nummer willen om mij sneller te kunnen
bereiken, mailt u mij dan even.
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog
vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen. Als er weer informatie te delen is,
dan mail ik u. Op onze website kunt u ook alle informatie teruglezen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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