
Bericht voor alle ouders en leerlingen 27-03-2020 

Beste ouders/verzorgers en leerlingen 

De tweede week dat  het stil in school is, zit erop. Dinsdag vertelde minister Slob dat de examens 
werden afgelast en dat de schoolexamens het eindcijfer zouden bepalen. Die dinsdag zouden we net 
de eerste grote groepen ontvangen om hun schoolexamen af te ronden. Uiteraard verdeeld in kleine 
groepen over vele lokalen. 
Ook deed de minister de oproep om zoveel mogelijk op afstand te toetsen. U begrijpt dat niemand dat 
soort toetsen op de plank heeft liggen. De betrokken docenten doen hun uiterste best om dit te 
realiseren, het zal echter niet altijd lukken. De details zal ik u besparen. 
Momenteel wordt er hard aan een nieuw toetsenrooster gewerkt. Zodra het klaar is, wordt het 
gepubliceerd. 
Het oefenen in geduld is niet gemakkelijk, maar is wel iets wat we in deze tijd leren. 
We zijn heel blij met de inzet en betrokkenheid van onze docenten en de andere medewerkers.  
Het thuiswerken proberen we vanaf volgende week beter te reguleren. Waar docenten zich eerst 
hebben gestort op het online zetten van materiaal, proberen steeds meer collega’s hun klas te 
bereiken via Teams en dat is een mooie ontwikkeling die coördinatie vergt. 
We merken  dat de leerlingen en hun ouders/verzorgers er allemaal wat van proberen te maken in 
deze nieuwe situatie.  Iedereen doet zijn best om deze moeilijke periode goed door te komen. 
Van de Raad van Toezicht van het Stellingwerf College, ontving ik gisteravond deze mail die aan ons 
allemaal is gericht: 

Hart onder de riem 

Aan de medewerkers, leerlingen en ouders van het Stellingwerf College 

Vanuit der Raad van Toezicht willen we laten weten dat we enorm waarderen hoe er in deze 
bijzondere en onzekere tijden gewerkt wordt aan het vormgeven van het onderwijs, zo goed en zo 
kwaad als het gaat. Terwijl bijna dagelijks het perspectief verandert, draagt iedereen bij aan het laten 
doorlopen van de processen die nog wel kunnen plaatsvinden.  

Door Sonja van der Wijk wordt de RvT doorlopend op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. We 
zijn onder de indruk hoe er door iedereen met de omstandigheden wordt omgegaan. Het maakt ons 
trots met jullie tot de gemeenschap van het Stellingwerf College te behoren. 

Met vriendelijke groet Raad van Toezicht/Stellingwerf College 

 Wim Zwaan, Wim Kunst, Henk Nijmeijer, David Greven, Philip Broeksma 

Een gezond weekend toegewenst, 

Met vriendelijke groet, 
Sonja van der Wijk 
Directeur-bestuurder 



Bericht voor examenkandidaten mavo 4 27-03-2020 
 

Beste leerlingen mavo 4 en ouders. 

Op dit moment zijn de docenten druk bezig om de SET’s van het PTA, die op school zouden worden 
afgenomen, om te zetten naar SET’s die thuis gemaakt kunnen worden. 

Dit lukt voor de ene SET gemakkelijker dan voor de andere. 

De eerste zijn klaar en vind je hieronder. 

De anderen volgen binnenkort. 

Houd deze pagina en It’s Learning dagelijks in de gaten. 

 

Vak SET Inhoud Wijze van afname Tijd 
Nederlands      
     
Engels Set 5 Spreekvaardigheid  Filmpje opsturen Voor 10 april 
  Brief   
Duits  Spreekvaardigheid  Filmpje opsturen  
  Brief   
Aardrijkskunde     
Geschiedenis     
Maatschappijkunde     
Wiskunde      
Economie     
NASK1     
NASK2     
Biologie     
T & D     
Tekenen     
LO2 Afgerond    
LO Afgerond    
Maatschappijleer Afgerond    
CKV Afgerond    
Profielwerkstuk Afgerond    
Maatschappelijke 
stage 

Afgerond    

     
• Let op! Dit geldt voor leerlingen zonder achterstanden! 

Engels Set 5 Spreekvaardigheid 

Maak een filmpje in het Engels van minimaal vier minuten waarin je: 

• Jezelf voorstelt 
• Iets vertelt over je gezin, huis, hobby’s. 
• Iets vertelt over je school, woonplaats en je toekomstplannen. 
• Wat je ervan vindt om in deze tijd niet naar school te kunnen gaan. 



• Je mening over het niet doorgaan van het centraal examen. 
• Verstuur het voor 10 april op de volgende manier. 
• Ga naar https://portal.office.com of de OneDrive app op je computer/telefoon. 
• Inloggen met je emailadres van de school voornaam.achternaam@std.stellingwerfcollege.nl 
• Wachtwoord is hetzelfde als het schoolwachtwoord. 
• Kies OneDrive  
• Upload het filmpje via slepen of de upload knop 
• Deel het filmpje met je docent Roald.vanderbroek@stellingwerfcollege.nl of 

Robert.joustra@stellingwerfcollege.nl  
• Vink bewerken uit 
• Verstuur! 

Succes, 

Maandag komen er meer opdrachten. 

Met vriendelijke groet, 

Willy Klat 
Afdelingsleider mavo 

https://portal.office.com/
mailto:voornaam.achternaam@std.stellingwerfcollege.nl
mailto:Roald.vanderbroek@stellingwerfcollege.nl
mailto:Robert.joustra@stellingwerfcollege.nl


Gewijzigd bericht voor examenkandidaten basis en kader 4 27-03-2020 

Aan de leerlingen van VMBO Basis en Kader 4 en hun ouders, 

Er zijn nog enkele aanpassingen gekomen: 

De laatste SETs die nog op het programma staan, worden allemaal digitaal thuis afgenomen. Twee 
SETs worden klaargezet in It’s Learning en daar kunnen de leerlingen enkele dagen aan werken. Voor 
deze SETs is een inleverdatum vastgesteld, die datum staat bij de opdracht genoemd. Andere Sets 
worden op een vaste tijd gemaakt en die moeten dan ook binnen de vastgestelde tijd worden 
ingeleverd, met een tijdslot noemen we dat. 

De SET voor Engels staat vanaf vandaag klaar in It’s Learning. De SET voor wiskunde staat vanaf 
zaterdag klaar in It’s learning. Aan deze SETS kan dan thuis worden gewerkt. Kijk goed wanneer en 
hoe het werk moet worden ingeleverd. Bij vragen kun je altijd even de docent raadplegen! 

De SET voor NAsk van B4BPM wordt mondeling afgenomen let hiervoor op de berichten van de 
docent, de SETs voor Biologie van K4Z, MAW voor B4Z en K4Z, Nederlands voor B4Z worden door 
de roostermakers ingeroosterd. Je krijgt van deze SETs volgende week een rooster met daarop de 
dag wanneer deze SET plaatsvindt. Je maakt deze Set dus ook thuis, maar wel op een vaste tijd. 

Na deze tijd is de SET niet meer beschikbaar! Denk erom dat je ook It’s Learning goed in de gaten 
houdt voor alle informatie en dat je op tijd inlogt om de SET te kunnen maken. 
Is er iets niet duidelijk? Mail dan even met de docent, de examensecretaris of de afdelingsleider. 

Met vriendelijke groet, 

arja van Loon 
Coördinator VMBO Stellingwerf College 
Stellingwerf College 



Bericht voor examenkandidaten Havo en VWO 26-03-2020 

Beste leerlingen uit havo 5 en vwo 6, 

De minister van OC&W heeft vanwege de coronacrisis besloten het centraal examen te schrappen. 
Het eindexamencijfer voor alle vakken zal dus bestaan uit het schoolexamencijfer. Op dit moment 
onderzoeken we welk deel van de resterende schoolexamentoetsen ‘op afstand’ kan worden 
gemaakt, om de veiligheid van leerlingen en medewerkers zo groot mogelijk te laten zijn.  

Een toets ‘op afstand’ is bijvoorbeeld een mondelinge toets waarbij docenten (altijd twee) en de 
leerling via een digitale verbinding met beeld verbonden zijn, of een schriftelijke opdracht die voor een 
bepaalde datum moet worden ingeleverd of een opdracht op een bepaald tijdstip (b.v. maandag 
tussen 10.00 en 12.00 uur) die op de computer moet worden gemaakt. De leerling krijgt dan op de 
begintijd de opdracht toegestuurd en de opdracht moet voor de eindtijd digitaal naar de docent zijn 
verzonden. 

Het aantal toetsen dat we schriftelijk op school afnemen, willen we tot het minimum beperken. Toch is 
het in bepaalde gevallen moeilijk om een goed alternatief voor de schriftelijke toets te vinden. 
Maandag 30 maart hebben we voor alle afdelingen in school een overzicht van alle toetsen en de 
manier waarop ze afgenomen worden. Het huidige toetsenrooster komt daarmee te vervallen. Er komt 
een nieuwe indeling, waarin we niet kunnen voorkomen dat de volgorde soms wijzigt, omdat de 
toetsvorm van sommige toetsen verandert. 

Zowel voor de havo als het vwo is de eerste toets al in gang gezet. Voor het vak Engels staat op It’s 
Learning een opdracht om een filmpje te maken van minimaal 4 en maximaal 6 minuten, waarin je een 
onderwerp uit een tijdschrift en een eigen onderwerp bespreekt. Dit filmpje moet uiterlijk 1 april bij je 
docent worden ingeleverd. De criteria waaraan de opdracht moet voldoen staat in de opdracht 
beschreven. 

Leerlingen havo en vwo met het vak MAW of filosofie kunnen vanaf vandaag ook aan de slag met een 
opdracht die voor een bepaalde einddatum digitaal moet worden ingeleverd. Deze einddatum staat 
per vak in de opdracht vermeld. De opdrachten kun je terugvinden op It’s Learning. 
De overige toetsen zullen voor de afdelingen havo en vwo niet voor 6 april worden ingepland.  
Maandag 30 maart informeren we jullie weer over het verdere programma. Voor nu mede namens de 
docenten veel succes met de voorbereiding op de resterende schoolexamentoetsen. 

Met vriendelijke groet, 

Reina Kootstra (afdelingsleider havo) 
Taco Hofland (afdelingsleider vwo) 



Bericht voor alle leerlingen en ouders 25-03-2020 
 
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, 
Er bereiken ons veel vragen over de organisatie van schoolse zaken. Ik kan iedereen verzekeren dat 
wij ons best om alles zo goed mogelijk draaiende te houden, maar het wordt ons niet gemakkelijk 
gemaakt. De inkt is bij wijze van spreken nog niet droog of er zijn weer nieuwe richtlijnen. 
 
Examenleerlingen 
 
Al onze examenleerlingen zijn op de hoogte dat de centrale examens vervallen . De schoolexamens 
van de eindexamenklassen zullen zo mogelijk in een andere en aangepaste vorm worden afgenomen 
en vanuit het ministerie van Onderwijs hebben wij hier de tijd voor gekregen tot begin juni. Het advies 
op dit moment  is dat we tot 6 april afwachten met het afnemen van toetsen op school. Dat advies 
nemen we serieus. 
 
Op dit moment zijn wij druk bezig om de invulling van afnemen van schoolexamens goed in kaart te 
brengen. Docenten overleggen en kijken of ze toetsen op afstand af kunnen nemen. 
Wij hopen op ieders begrip voor het feit dat deze planning en organisatie enige tijd vraagt. 
Daarnaast zijn we in afwachting van de aangepaste (landelijke) slaag/zak-regeling voor het behalen 
van het einddiploma. Ook de procedures over inhaal- en herkansingen zijn op dit moment nog niet 
bekend. 
 
Morgen komt er in ieder geval nieuws over de eerste toetsen die op afstand worden gegeven, dan 
weten jullie meer. 
 
Alle andere leerlingen van het Stellingwerf College 
 
Wij realiseren ons zeker dat wij naast de examenleerlingen ook moeten denken aan de leerlingen uit 
alle andere leerjaren. 
 
Voor jullie verloopt het schooljaar ook anders. En ook n.a.v. de corona-crisis hebben jullie en je 
ouders/verzorgers vast en zeker ook allerlei vragen. Bijvoorbeeld “hoe zit het met de toetsen en met 
de overgang naar het volgende leerjaar”.  

 
Ook voor jullie zijn wij op dit moment goed aan het nadenken hoe wij verder gaan met dit schooljaar. 
Wel hoop ik dat jullie net als de examenkandidaten jullie focus leggen op het schoolwerk. Dat wil dus 
zeggen dat je digitaal contact moet blijven houden met je mentor, je vakdocent en eventueel je 
afdelingsleider. Wij blijven dus onderwijs op afstand aanbieden. 
 
Op dit moment wordt er ook gewerkt aan een FAQ, waarop wij zoveel mogelijk al antwoord hebben 
gegeven op veel gestelde vragen. 
Zodra er weer nieuws is of vanuit het kabinet of vanuit het Stellingwerf College, gaan wij jullie 
hierover uiteraard op de hoogte brengen. Willen jullie dus goed de mail en de website in de gaten 
blijven houden? 
 
Blijf gezond en houd afstand! 
 

Met vriendelijke groet, 

 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24-03-2020  Bericht voor examenkandidaten 

Beste examenkandidaten, 

De centrale examens gaan niet door, de schoolexamens moeten wel worden afgerond.  
Het advies is om schoolexamens digitaal en op afstand te organiseren. Dat zal niet altijd lukken, dat 
betekent dat we ook nadenken over een hele veilige setting op school. 
 
Donderdag hopen we meer duidelijkheid te kunnen bieden. Houd er rekening mee dat volgende week 
de eerste toetsen worden afgenomen.  
 
Het spijt me dat ik jullie niet meer informatie kunnen geven, de leerstof waar de toets over gaat, 
verandert echter niet. Blijf dus aan het werk voor school en stel je docenten vragen als je tegen 
problemen aanloopt. 
 
Voor vragen kan je terecht bij je afdelingsleider. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sonja van der Wijk 
Directeur-bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leren op Afstand 

Beste leerling, 

Jullie volgen de komende weken onderwijs op afstand. Het kan zijn dat docenten opdrachten naar je 

mailen, of van je verwachten dat je de planner/studiewijzer blijft volgen. 

Sommige docenten zullen via Itslearning gaan werken en een vak vullen met lesmateriaal of met 

opdrachten. In deze brief staan een aantal kanalen waar je wat aan hebt. 

E-mail 

Jullie hebben allemaal een eigen e-mail voornaam.achternaam@std.stellingwerfcollege.nl 

Zie ook https://www.stellingwerfcollege.nl/web-email. Berichten van je docenten en van de school 

kunnen hier naartoe gestuurd worden. Bekijk je mail regelmatig! 

Office 365 

Alle leerlingen kunnen Microsoft Office gratis downloaden en installeren op maximaal 5 computers. Op 

de website, https://www.stellingwerfcollege.nl/ict, staat een handleiding die je op weg helpt. 

Itslearning 

De elektronische leeromgeving van de school. Hier kunnen bestanden, studiewijzers en opdrachten 

klaargezet worden. Via http://stellingwerf.itslearning.com/ surf je er naartoe. 

Let op: een aantal docenten zal deze weken een vak in Itslearning aanmaken om onderwijs op 

afstand te kunnen bieden. Houd Itslearning dus in de gaten. 

Filr 

Als je bestanden nodig hebt die op school opgeslagen zijn, kun je gebruikmaken van Filr. 

https://filr.stellingwerfcollege.nl. Inloggen met je leerlingnummer en schoolwachtwoord. 

Na inloggen kom je in je eigen mappen terecht. 

Je kunt ook de desktop-toepassing downloaden. In Filr, na inloggen, ga je op je gebruikersnaam staan 

->  uitvouw menu -> kies ‘FILR desktop-toepassing downloaden’. 

Je kunt via filr ook bestanden bewerken en opslaan. 
  

mailto:voornaam.achternaam@std.stellingwerfcollege.nl
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