
 

Geachte ouders, verzorgers, 
 
Om te beginnen hopen we dat het met u en met uw familie naar omstandigheden goed gaat en dat u 
ondanks de vele beperkingen die ons zijn opgelegd toch het gezin draaiende kunt houden in deze tijd 
die veel mensen hoofdbrekens bezorgt. Fit blijven, vast houden aan een vast dagritme, het leven zo 
inrichten dat men voldoende energiek kan blijven, het zijn vraagtekens die iedereen bezig houden op 
dit moment.  
Zoals vorige week afgesproken houden we jullie op de hoogte van de meest recente ontwikkelen 
rond het Corona-virus en de gevolgen die dat heeft voor het beleid bij ons op school. Dit bericht gaat 
daar over en het is dus noodzakelijk dat vooral uw kind hier goed notie van neemt. Vandaar dat we 
dit ook even met u delen natuurlijk. De berichtgeving wijzigt bijna dagelijks vandaar dat we elke week 
u een update sturen. 
 

1. Het docenten team heeft afgelopen week het “thuis op afstand leren” geëvalueerd en per 
klas is er even gekeken naar de opbrengst van de werkzaamheden van de studenten. Hoewel 
een groot deel van de studenten echt aan het werk is gegaan (het grootste deel van hen 
gelukkig) is ongeveer 30 tot 40 procent nog niet voldoende bezig met het maken van de 
opdrachten en/of het inleveren ervan. Met dat laconieke gedrag lopen de studenten 
natuurlijk risico op studieachterstand en studievertraging wat we niet moeten willen 
natuurlijk. Misschien kunt u hier bijdragen hen hiervoor te behoeden door bemoedigend op 
te treden.   

2. We handhaven ons beleid in de begeleiding op aangeleverd werk en op het gebied van 
stages. Studenten krijgen feedback en worden beoordeeld. Zij worden aangemoedigd door 
de vakdocent en door hun mentor en als er onvoldoende resultaat zichtbaar is of hij/zij 
overschrijdt doorlopend deadlines dan wordt u ook geïnformeerd, zo is afgesproken met het 
onderwijsteam. 

3. Afgelopen week heeft de mentor al persoonlijk contact met de student gezocht en heeft uw 
kind ook persoonlijk de gelegenheid gehad vragen te stellen. Verder blijft dit ook via de mail 
natuurlijk mogelijk. 

4. We weten dat het werken in It’s Learning niet altijd even optimaal werkt nu zeer veel meer 
mensen dagelijks in Europa inloggen op deze leeromgeving. Daarover wordt veel met hen 
gecommuniceerd en hopelijk merkt de student je al iets van de verbeteringen in de 
performance maar zij kunnen ook proberen op andere tijden dan gebruikelijk materiaal in It’s 
Learning te uploaden om de drukte een beetje te vermijden. Zoals hierboven aangegeven: zij 
mogen ook altijd het gemaakte werk opleveren via email.  

5. Over examinering wordt op dit moment in de scholen en door de overheid heel veel 
gesproken en bijna dagelijks worden hierover berichten gedeeld die nogal wisselend zijn van 
karakter. Voor het MBO is er nog weinig nieuws te melden maar wel is duidelijk dat de 
huidige situatie vraagt om  oplossingen. Zodra we meer weten zullen jullie hierover 
informeren. Intussen proberen we zoveel mogelijk door te laten gaan en wordt er nu een 
nieuwe planning gemaakt voor de mondelinge examens voor de talen. Zo nodig gaan we dat 
doen op afstand. Zoals u misschien weet hebben we die afgelopen week stil moeten leggen 
vanwege de nieuwe richtlijnen vanuit de overheid. Er is aangegeven voorlopig niet te mogen 
examineren tot 6 april.  

6. Nog steeds komt het wel voor dat studenten via andere kanalen emailverkeer onderhouden 
dan via de schoolmail. Wij willen met nadruk laten weten dat voor de school-gebonden 
communicatie  alleen via schoolmail mag worden gewerkt.  

 
 

We proberen de informatiestroom niet te groot te maken en daarom ontvangt u 1 keer per week een 
mail van de schoolleiding/team Lentiz MBO Westland. Als de situatie echter urgent is en vraagt om 
onmiddellijke actie dan zullen we deze berichtgeving vanzelfsprekend snel met u delen.  



 

Voor nu hopen we dat u voorlopig voldoende bent geïnformeerd en willen we u veel sterkte 
toewensen om in deze bijzondere tijd toch gewoon de dingen te doen die er toe bijdragen dat we 
niet met elkaar stil komen te staan.  
 
Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding van Lentiz MBO Westland,  
   
 
Martin de Groot 
 
 


