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Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Zoals bekend worden morgen per klas de studieplanners per e-mail verstuurd door de mentoren. Het is
handig om deze planners in geprinte vorm te gebruiken. Kun jij ze thuis niet printen, dan kan morgen (tussen
11.00 en 12.00 uur) of maandag (tussen 8.15 en 12.00 uur) op school een pakketje worden opgehaald. Veel
van de opdrachten waarmee leerlingen aan de slag gaan, zijn beschikbaar via It’s Learning. Daarnaast
gebruiken wij om uitleg te kunnen geven aan klassen, de toepassing Teams for Education.
Teams for Education
Tegelijk met de studiewijzer die je morgen krijgt, ontvang je een instructie om in te loggen in de Teams van
Het Stormink. Wil je er nu al mee aan het werk, dan vind je op de website van de stichting Carmel College
een algemene instructie hoe je toegang krijgt tot de app Teams;
https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/SCC_Instructie_Leerlingen.
De start van de lessen
We houden bij de start van de lessen volgende week het normale lesrooster aan van de klas. Op de
momenten waarop een les gepland staat zit de docent thuis klaar om vragen te beantwoorden via Itslearning
of via Teams.
Online lesgeven betekent niet dat alle lessen via videobellen gaan plaatsvinden. Dat hangt af van het
programma dat docenten opgeven via de planner en klaar zetten in It’s Learning.
Wanneer je thuis niet de beschikking hebt over een goed device, of wanneer jouw device stuk gaat, vragen
we je om in je omgeving een alternatief te zoeken. Lukt dat absoluut niet, dan kun je contact opnemen met je
mentor. Wij denken dan met je mee over een goede tijdelijke oplossing.
Opvang op school
De afgelopen week was de school open voor leerlingen. Er is geen gebruik gemaakt van de
opvangmogelijkheid die geboden werd. We vragen u om ons morgen, vrijdag 20 maart tussen 8.15 uur en
12.00 uur te bellen als u voor uw kind alsnog gebruik wilt maken van de opvang op school. Er wordt geen les
gegeven, uw kind kan onder toezicht op school aan het werk met de eigen planning. Op basis van de
aanmelding bepalen wij hoeveel personeel op school aanwezig moet zijn.
Bereikbaarheid school
We willen graag dat zoveel mogelijk mensen thuis werken. De school is daarom beperkt open. Telefonisch
zijn we bereikbaar tussen 8.15 uur en 12.00 uur. Daarna is de school gesloten en kunt u ons per e-mail
bereiken: info.hetstormink@ettyhillesumlyceum.nl
Vragen?
Heb je vragen over de inhoud van de lessen of het huiswerk, stel deze dan aan je docent.
Lukt het je niet om Teams for Education op te starten? Bekijk dat (nog) eens de instructiepagina:
https://stichtingcarmelcollege.sharepoint.com/sites/SCC_Instructie_Leerlingen
We doen het samen
We hebben te maken met, ook voor ons, een bijzondere situatie die ons voor enorme uitdagingen stelt. Op
Het Stormink vinden we het belangrijk om iedere dag samen te leren, als leerlingen en als medewerkers. Het
geven van online onderwijs is voor de meeste docenten én leerlingen nieuw. Op basis van de tests die we
deze week hebben uitgevoerd, hebben wij er alle vertrouwen in dat het ons samen lukt om werk te blijven
maken van goed onderwijs.
Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
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