
 

 
 

Heerlen, 3 april 2020 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen van leerjaar 1-2-3, 
 
Via deze weg willen we jullie een update geven wat betreft “scholen dicht, onderwijs open”. 
Zoals jullie allemaal hebben vernomen is de maatregel verlengd tot en met 28 april. 
 
Website – post voor thuis 
Hier staat informatie die we graag nogmaals onder jullie aandacht brengen: 
- Leerlingen zijn niet vrij! Elke dag lessen volgens lesrooster en leerlingen checken mail! 
- Docenten noteren volgens het lesrooster werk in SOM. Dit moet gemaakt worden. 
- Ziek- en herstelmeldingen via de mail jgm.brouns-dautzenberg@bcpl.nl 
- Voor urgente zaken neemt u contact op met 0628579003 tussen 9:00 u en 13:00 u. 
Op onze website herle.bcpl.nl vindt u de informatie bij “post voor thuis” en/of “bij veel ge-
stelde vragen”. 
 
Ontwikkelingen 
Ritme en structuur zijn van enorm belang. Werk wordt gelukkig veelvuldig aangeleverd en 
daar zijn we heel blij mee. We maken ons soms wel zorgen om de tijden waarop enkele leer-
lingen dat doen. Het schoolritme willen we vasthouden en dat doen we als volgt: 
- Vanaf maandag 6 april hebben we elke dag een contactmoment met alle leerlingen van 

leerjaar 1-2-3! 
- Dit moment is zichtbaar in het lesrooster. Aanwezigheid van de leerlingen is verplicht! 
- Docenten registreren de aanwezigheid in SOM en helpen de leerlingen met de voortgang 

van de dag. Samen kijken naar planning hoort hier o.a. bij. 
- Het onderwijs zal, in ieder geval, tot aan de meivakantie op afstand vormgegeven wor-

den. 
 
Wat doen de docenten/mentoren? 
Docenten zetten het werk voor de leerlingen in SOM, via: 
- Huiswerk. 
- Studiewijzers. 
Mentoren hebben dagelijks een contactmoment. 
 
Wat verwachten we van ouders? 
- Geef op school door wanneer uw zoon/dochter ziek is en niet aan school kan werken. 
- Stuur samen met ons op het schoolritme en de bijbehorende tijden. 
- Check regelmatig ook onze website, uw mail  en het werk voor uw zoon/dochter in SOM. 
- Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact op met de mentor. 
 
Wat verwachten we van de leerling? 
- Dagelijks volgens lesrooster (website en SOM) werken aan de vakken en opdrachten. 
- Dagelijks SOM en mail checken. 
- Dagelijks aanwezig zijn bij het contactmoment vanaf maandag 6 april! Kijk goed in je 

lesrooster op welk moment je verwacht wordt! 
 
 
 
Namens alle collega’s 
Let goed op elkaar en blijf gezond! 
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