
Zaandam 16-03-2020 
Betreft: berichtgeving rondom Corona 
 
 
 
 
 
Beste leerlingen, ouders, collega’s, 
 
Via onderstaande informatie willen wij u op de hoogte houden over examens, stages, 
bereikbaarheid e.d. Tevens vindt u een rooster voor dinsdag 17 maart met leerjaren en 
tijdstippen waarop leermaterialen opgehaald kunnen worden die nog op school liggen, zodat 
men thuis verder kan studeren. 
Nadat de boeken e.d. zijn opgehaald verwachten we van de leerlingen dat zij onmiddellijk 
weer naar huis gaan en niet op school blijven hangen. Wij zullen er bij de poort op toezien 
dat er niet meer dan 20 leerlingen gelijktijdig de school in gaan. 
 
Er wordt op dit moment hard gewerkt door ICT en docenten om leerlingen op afstand 
informatie aan te bieden via Magister. 
 
Op dit ogenblik vragen wij aan de docenten om al het werk- en leermateriaal in 
Magister onder huiswerk te noteren. Ook het werk dat normaal gesproken in de les 
zou worden gedaan. Als u er thuis met uw kind op toeziet dat hij/zij dit werk ook 
daadwerkelijk bijhoudt, dan ontstaan er in ieder geval geen onwenselijke 
achterstanden voor de leerlingen. 
Dagelijks in Magister kijken is dus noodzakelijk.  
We hopen dat leerlingen actief hiervan gebruiken maken en ouders dit stimuleren. 
 
Alle geplande activiteiten zoals ouderavonden e.d. gaan voorlopig niet door tot 6 april. 
De school is alleen voor heel dringende zaken via de afdelingsleiders per mail bereikbaar. 
U begrijpt dat ook wij proberen alles per dag opnieuw te bekijken en op nieuwe zaken 
moeten kunnen inspelen om alles goed te laten verlopen. Hopende op uw begrip hiervoor. 
 
Ophalen leermaterialen: 
 
Dinsdag 17-03-2020 
09:00 – 09:30 uur Leerjaar 4 Theoretisch 
09:30 – 10:00 uur Leerjaar 4 Basis en Kader 
10:00 – 10:30 uur Leerjaar 3 Theoretisch 
10:30 – 11:00 uur Leerjaar 3 Basis en Kader 
11:00 – 11:30  uur Leerjaar 2 Theoretisch 
11:30 – 12:00  uur Leerjaar 2 Basis en Kader 
12:00 – 12:30 uur T1f, T1g, T1h en T1p 
12:30 – 13:00  uur B1a, B1b. B1c en T1e 
 
De SE’s:  
Hopelijk kunnen we de SE’s uitstellen/inhalen zodat het grootste deel van het PTA afgewerkt 
kan worden. Eventueel zullen onderdelen door de examencommissie gecombineerd of 
geschrapt moeten worden.  
Wij kunnen op dit ogenblik nog niet overzien hoe de overheid en schoolinspectie om zullen 
gaan met nog missende PTA onderdelen. Wij houden u hiervan op de hoogte. 
 
 
 
 



Stages: 
TL leerjaar 3: deze vervalt dit schooljaar, zal dus niet worden verschoven! 
BB leerjaar 3: berichtgeving hierover in de komende tijd in de gaten houden. 
 
Bereikbaarheid Compaen 
Door afwezigheid van werknemers, is de school telefonisch niet bereikbaar. Wij verzoeken u 
voor dringende vragen contact op te nemen met de afdelingsleider waar uw kind onder valt. 
De e-mail adressen zijn:  
 
Onderbouw:  J.vanloo@compaenvmbo.nl 
TL2 t/m TL4: H.eshuijs@compaenvmbo.nl 
BK3 en BK4: J.vanderduin@compaenvmbo.nl  
 
 
In de loop van de komende weken zullen wij u uiteraard verder op de hoogte houden van de 
voortgang. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
H. van Benthem directeur Compaen VMBO 
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