
 
 

 

Aan: alle leerlingen van de Vitusmavo en hun ouder(s)/verzorger(s) 
Betreft: online startmoment voor leerlingen die in quarantaine zitten 
 
Naarden, 10 januari 2022 
 
 
Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 
 
In mijn brief van 4 januari jl. schreef ik al dat wij deze week starten met een online 
'quarantainegroepje'. In deze brief vertel ik meer over hoe dat in zijn werk zal gaan. 
 
• Wat? Alle leerlingen die thuis in quarantaine zitten, worden tijdens het 1e uur 

ingeroosterd voor een centraal, online startmoment. 
• Voor wie? Dit geldt zowel voor leerlingen die thuisblijven vanwege klachten, in 

afwachting zijn van een test als voor leerlingen die corona hebben. Dit startmoment 
is verplicht, tenzij een leerling te ziek is om onderwijs te volgen.  

• Hoe? Aan het eind van iedere dag zetten we voor leerlingen van wie bekend is dat 
zij in quarantaine zitten, een afspraak met Teamslink in Magister. In de ochtend 
voegen we daar de recente quarantainemeldingen aan toe. Het is voor ons daarom 
belangrijk dat wij voor aanvang van het eerste lesuur weten wie afwezig zijn.  

• Wanneer? Het online startmoment vindt, vanaf wo. 12 januari, iedere dag plaats 
tijdens het eerste uur. Wanneer er veel leerlingen in quarantaine zitten, delen we de 
groep op. Het kan dus zijn dat jouw opstartmoment iets later plaatsvindt.  

• Wat gaan we doen? Een onderwijsassistent, mevrouw Madsen of meneer Van den 
Bosch, neemt de dag door met de leerlingen: welke vakken heb je, wat staat er in 
de studiewijzer en kun je zelfstandig aan de slag? Er wordt een planning gemaakt. 
Op deze manier kunnen wij vinger aan de pols houden en wordt de leerling op weg 
geholpen om aan de slag te kunnen. Ook kunnen vragen, problemen met de 
studiewijzers of gemiste toetsen direct getackeld worden.  

 
Andere S-uurdocent 
Normaliter geven de onderwijsassistenten het eerste uur een studie-uur (tijdens de V-
uren). Mevrouw Pijpers zal deze studie-uren overnemen: op maandag en vrijdag zal zij 
de studie-uren van mevrouw Madsen overnemen, op woensdag en donderdag van dhr. 
Van den Bosch. Dit betekent dat sommige leerlingen vanaf wo. 12 januari een andere 
S-uurdocent zullen krijgen, zodat de onderwijsassistent het startmoment kan 
verzorgen. 
 
Vragen?  
Onze onderwijsassistenten dhr. Van den Bosch en mevr. Madsen verzorgen het online 
startmoment. Voor vragen hierover kunt u bij hen terecht (t.vandenbosch@vitusmavo.nl 
en/of t.madsen@vitusmavo.nl).  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Nicole Lagendijk 
Directeur 

 


