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Tilburg, 2 april 2020

Onderwerp: Tips

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling,

Naar aanleiding van de persconferentie door onze premier van 30 maart jl. stuur ik u deze
brief. Daarin is duidelijk aangegeven dat de situatie van gesloten scholen in ieder geval tot
aan de meivakantie zal duren. Dat trekt een grote wissel op iedereen die hierbij is
betrokken; leerlingen, ouders, mentoren, docenten. De vraag van ouders en leerlingen om
hen vanuit school tips te verstrekken voor meer structuur in deze tijden wordt steeds groter.
We begrijpen dat het voor veel gezinnen een bijzondere uitdaging vormt om zo’n lange tijd
zo dicht op elkaar betrokken te moeten zijn. We kunnen ons dan ook goed voorstellen dat
veel leerlingen en gezinnen een beetje steun en tips in deze bijzondere tijden vanuit de
school daarom bijzonder goed kunnen gebruiken. Daarom hebben wij de hieronder vermelde
(uiteraard niet verplichtende) handreiking opgesteld. Deze tips worden door de mentoren
doorgegeven aan en vaak ook besproken met hun leerlingen. Wij denken dat het goed is dat
ook de ouders hiervan apart over worden geïnformeerd, omdat leerlingen het niet altijd
zelfstandig kunnen realiseren en hun ouders hierbij ook hard nodig hebben.

We willen u vragen om uw zoon of dochter met name bij het onderdeel planning te helpen.
Bespreek wat er dient te gebeuren, en laat het ons het via de mentor (liefst de mail) weten
waar uw kind tegenaan loopt. Hier kunnen wij van leren en daardoor onze eigen
communicatie aanzienlijk verbeteren.
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Hieronder volgen de negen tips voor onze leerlingen:
1

Sta elke dag op een vaste tijd op en volg het rooster dat in
Magister staat. Doe de opdrachten die daarin zijn
opgegeven.

2

Onderzoek of je het fijner vindt om aaneengesloten aan
een vak te werken of dat je liever verschillende vakken en
taken door elkaar doet.

3

Werk per dag ongeveer
4-5 uur.

4

Noteer in je planner of (papieren)
agenda wat je moet doen, wat je
hebt gedaan en waar je nog
vragen over hebt. Dan heb je, als
de school weer normaal gaat
draaien, een overzicht van je
werkzaamheden, en vragen,
tijdens deze weken. Zet daarin
ook de MO-lessen. Bespreek je
Gebruik de pauzes vooral om
even wat anders te doen en om
echt te ontspannen.

5

Als je roosterdag is afgelopen: neem dan de tijd om naar
buiten te gaan, te bewegen enz.

6

Ga op een vaste tijd naar bed.

7

Studeer/werk samen met huisgenoten, maak samen
afspraken over tijd, ruimte en laptop-/pc-gebruik, laat
weten wat je nodig hebt.

8

Als je ziek bent en je kunt niet voor school werken, dan
meld je dat aan je mentor.

Wij zullen regelmatig via kleine enquêtes peilen hoe het met onze leerlingen gaat. Om een goed beeld te
krijgen is het belangrijk dat zoveel mogelijk leerlingen het vragenlijstje invullen.
Met vriendelijke groet,
Schoolleiding.
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