
17 maart 2020 
 
Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit de onderbouw VMBO, 
 
Zoals u weet, zijn de scholen vanaf 16 maart t/m in ieder geval 6 april gesloten. Gister en vandaag zijn 
alle docenten druk bezig om voor de komende 3 weken werk te leveren, zodat jullie zoon/dochter 
thuis gewoon met school bezig kan zijn. 
 
De docenten hebben een weekplanning gemaakt. Deze planning wordt door de mentor naar ouders 
en leerlingen gemaild, ook wordt deze in Magister geplaatst bij de mentoruren van die week. 
Aanvullende informatie is te vinden in Magister bij het vak zelf. Bij vragen kunnen de leerlingen mailen 
naar de vakdocent. Het e-mailadres van alle docenten is afkorting@psg.nl (bijvoorbeeld bij meneer 
Wever wvr@psg.nl). Bij twee mentoren graag beide mentoren mailen. Wij verwachten van de 
leerlingen dat het werk op vrijdag om 16:00 uur af is. 
 
De mentor heeft minimaal wekelijks contact met de leerlingen. Op welke manier is mentorafhankelijk. 
Wij proberen de leerlingen zo veel mogelijk te ondersteunen bij het werk. We begrijpen dat dit voor 
iedereen een gekke situatie is. Wij zullen ons uiterste best doen om het allemaal in goede banen te 
begeleiden, maar wij verwachten ook van u als ouder ondersteuning. Het is de bedoeling dat u als 
ouder wekelijks controleert of het werk van uw zoon/dochter gemaakt is. Mentor neemt wekelijks 
contact met u op om dit door te spreken.  
 
Wij vragen veel van de zelfstandigheid van uw zoon/dochter. Nogmaals benadrukken wij dat het de 
komende weken geen vakantie is en dat de leerplicht nog steeds van toepassing is. Bij vragen staan wij 
voor u klaar, dus aarzel niet om met de mentor van uw kind contact op te nemen. 
 
Vanaf aankomende woensdag 18 maart verwachten wij dat uw zoon/dochter start met het uitvoeren 
van de weekplanning.  
 
Zorg goed voor elkaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
1F Wendy van Wissing (WEW) & Joyce Besse (BEY) 
1G Judith Veerman (VRMN) 
1H Peter Uiterwijk (TRW) & Patrick Goverts (GSP) 
1J Frank Rikkers (RKK) & Mark Schulte (SFM) 
2F Ben Kool (KLBN) & Sarinah van Rijswijk (HSNK) 
2G Rowin Wever (WVR) 
2H Sandra Mul (MLS) & Ruben Wijnen Riems (RMS) 
2J Wietske van Blokland (BLA) & Niels Zwirs (ZWS) 
 
 
 


