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Hardenberg, 20 maart 2020 

 

UPDATE NIEUWS inzake maatregelen gevolgen coronavirus 

 

 

Aan alle ouders/verzorgers, 
 
Het is een bijzondere tijd, Nederland is in verwarring door een virus die het dagelijks leven van 
ons op zijn kop zet. Dat geldt voor iedereen maar ook voor u, nu uw kind(eren) thuis zijn, maar 
dat geldt ook voor ons als medewerkers van PrO Hardenberg. Een school die normaal leeft door 
de aanwezigheid van leerlingen en hun geroezemoes, is nu een kale school zonder hen.  
Dat betekent niet dat wij de afgelopen dagen stil hebben gezeten. Wij hebben ons de afgelopen 
dagen bezonnen hoe we verder moeten gaan in deze tijd. 
  
Het ministerie heeft het onderwijs opdracht gegeven om voor de leerlingen op afstand het 
onderwijs te laten volgen met in eerste instantie de nadruk op de examenkandidaten. Daar 
hebben wij als school gehoor aan gegeven door eerst de Entreegroep van onderwijsmateriaal te 
voorzien, zodat zij verder konden gaan met hun examenprogramma.  
Zij worden voor volgende week uitgenodigd om ook een moment op school te komen. We 
merken in de reacties van leerlingen dat de begeleiding die we in de gewone leersituatie 
kunnen bieden eigenlijk voorwaardelijk is voor hun ontwikkeling. We nodigen hen uit in kleine 
groepen met als voorwaarde dat de leerlingen geen gezondheidsklachten (zelfs geen lichte) 
mogen hebben. Het zou overigens ook nog kunnen dat de overheid met verder gaande 
maatregelen komt, op dit moment  mogen we examenkandidaten op school uitnodigen, houd 
de berichtgeving van de overheid en van ons in de gaten! 
 
Voor een heel aantal leerlingen gaat binnen het praktijkonderwijs het onderwijsprogramma in 
de vorm van stage (waar het mogelijk is) gewoon door, daar zijn we heel blij mee. Stage is een 
belangrijk onderdeel in de voorbereiding op het werk.  
Naast de stage kennen we de praktijkvakken, voor deze vakken is het lastig om vervangende 
activiteiten vanuit school te regelen. Thuis kunt u echter uw zoon of dochter best voor 
vervangende activiteiten inzetten. Denk aan kleine klusjes in en om het huis, de wasverzorging, 
schoonmaak en het bereiden van maaltijden. De mensen van praktijkvakken hebben daarnaast 
nog iets opgezet voor de jongere groepen. Ze gaan de leerlingen en u de volgende week 
verassen! 
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Voor de theorievakken hebben we voor de komende weken afspraken gemaakt. De leerlingen 
krijgen vanuit school weektaken en kunnen dank zij de sociale media en mail op bepaald tijden 
in contact gaan met hun mentor. Weet dat het theorieprogramma voor de leerlingen ook een 
deel van alle activiteiten op school is. Het is dus niet de bedoeling dat zij thuis dag in, dag uit 
met de theorie bezig zijn. Daarom worden er voor de leerlingen van PrO Hardenberg een 
weekprogramma gemaakt, met daarnaast (wanneer dat goed of fijn is) onderdelen of 
oefeningen die altijd zinvol zijn.   
 
Op school of vanuit huis zijn we de laatste twee dagen ontzettend druk geweest om ervoor te 
zorgen dat uw zoon of dochter ook thuis met wat theorie (en praktijk) aan de slag kan. 
Ook zijn er app groepen gemaakt waardoor er contact blijft vanuit de mentor met de klas. 
 
Nu snappen we best dat pubers geen zin hebben om thuis de hele dag bezig te zijn met theorie 
van school. 
Tegelijkertijd is het ook geen vakantie en vinden wij dat u uw zoon/dochter best mag 
stimuleren om thuis iets voor school te doen. 
 

In de app groepen merken we al dat niet alle leerlingen het daar mee eens zijn 🙂 
En dat sommige leerlingen heel graag iets doen, maar wel wat hulp en ondersteuning kunnen 
gebruiken. 
We hopen dan ook op jullie steun hierin..... 
 
Hoe kunt u meekijken en meedenken voor uw zoon of dochter? 
Alle leerlingen hebben een mailbox van school. Naar dit mailadres gaan de mentoren een 
overzicht sturen van wat ze kunnen doen. Ook worden naar deze mailbox opdrachten gestuurd. 
In het overzicht dat naar de leerlingen is gestuurd kunt u lezen op welke dagen ze deze 
opdrachten krijgen. 
Persoonlijk hebben ze allemaal een app gehad met een overzicht van de inlogcodes van school 
(waaronder ook hoe ze bij hun mail kunnen) 
Ook hebben ze deze week een app gehad met de mogelijkheid om in te loggen in Ambrasoft 
(leerjaar 1 en 2) en Muiswerk (leerjaar 3, 4 en 5). 
 
Computers 
Misschien is niet iedereen thuis in het bezit van een computer of tablet. Of maakt de computer 
op dit moment overuren. Het is mogelijk om de laptop van school thuis te gebruiken. Maar 
daaraan zitten wel voorwaarden: 
 
Ouders/verzorgers moeten tekenen voor het thuisgebruik van de laptop. Daarmee neemt u als 
ouders zelf de verantwoordelijkheid voor schade of verstoringen aan de laptop. Deze kosten 
gaat school NIET vergoeden, maar worden aan u doorberekend. Wij gaan er vanuit dat u erop 
toeziet dat de laptop thuis gebruikt wordt voor schooltaken. 
Let op: U moet als ouder zelf de laptop afhalen!  
Dat kan op maandag 23 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
en op dinsdag 24 maart tussen 10.00 en 12.00 uur. 
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Wat is slim? 
Maak een planning voor de dag. 
Dus op welke tijd verwacht u dat er gewerkt moet worden. Tip van ons: maak die periodes niet 
te lang! Ook op school zijn de leerlingen niet 5 dagen in de week alleen met theorie bezig.  
Laat ook tijd over voor ontspanning. Ook zijn er voor de Leerlingen van Leerjaar 1,2 en 3 leuke 
praktijkopdrachten gemaakt. Deze ontvangen de leerlingen dagelijks in de groepsapp van de 
klas. 
Omdat we een praktijkschool zijn kunnen ze ook praktische klussen thuis uitvoeren. 
 
En wat nog meer 
Wekelijks zullen er opdrachten verstuurd worden voor Nieuwsbegrip en Rekenen. Dat doen we 
op de dagen dat ze op school ook deze lessen hebben. 
Als u thuis geen printer hebt, mogen ze antwoorden typen of opschrijven en deze vervolgens 
mailen of appen naar de leerkrachten. 
De praktijkleerkrachten zijn bezig met het maken van creatieve opdrachten voor hun vakken. 
 
Wat ons betreft gaat het er niet om dat ze de hele dag met schoolse vakken bezig zijn. 
Maar wij vinden de structuur en het met school bezig zijn wel super belangrijk. 
Laat als ouders merken dat u op de hoogte bent van wat wij jullie zoon/dochter sturen, 
waarschijnlijk gaan ze dan zelf aan de slag en anders hopen we op een duwtje in de rug vanuit 
jullie. 
 
Onzeker 
In het begin van de week was het ook voor ons lastig in te schatten hoe we de leerlingen thuis, 
op een zinvolle manier, aan het werken konden zetten. Daar zijn we de afgelopen week heel 
druk mee bezig geweest. Natuurlijk blijft het ook voor ons als team moeilijk in te schatten hoe 
alles nu verder zal gaan.  
We zijn druk bezig geweest om het schoolprogramma zo zinvol mogelijk in te richten voor de 
leerlingen, met in de gedachten dat onze leerlingen niet 5 dagen in de week alleen met theorie 
bezig zijn. 
We sturen nu het programma waarmee leerlingen eerst aan de slag kunnen. Het kan best zijn 
dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Wij brengen u hiervan steeds tijdig op de hoogte. 
 
Stages 
Zoals u weet gaan de stages, nu leerlingen nog welkom zijn op het stagadres, gewoon door. 
Tenzij uw kind verkouden is of zich niet fit voelt zal het ook geen beletsel zijn. Bedrijven hebben 
allemaal regels en afspraken gemaakt om risico’s te vermijden. 
Voor leerlingen die stagelopen in bedrijven die al van overheidswege gesloten zijn, zijn de 
stages al gestopt. Hier kunnen we natuurlijk als school niets aan veranderen. 
Deze situatie zal de komende weken niet anders worden. 
Voor de leerlingen uit de Middenbouw ( M1 en M2 ) die vanuit de BES nog geen stageplek 
hebben, blijft de situatie zoals het is. We kunnen onder deze omstandigheden geen stageplek 
regelen voor deze leerlingen. 
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Leerlingen uit de Middenbouw ( M1 en M2 ) die al wel stagelopen kunnen dit wel blijven doen. 
Stagebegeleiders hebben regelmatig contact met de bedrijven en mocht er iets veranderen 
hoort u het zo snel mogelijk. 
 
Entree 
ENTREE leerlingen krijgen telefonisch een uitnodiging om op maandag 23 of dinsdag 24 maart 
tussen 9.00 uur en 12.00 uur op school te komen. 
· Als je verkouden bent of andere griepverschijnselen hebt dan meld je je af. 
· Mededelingen doet de mentor via de groepsapp. 
· Vragen stellen doe je via de persoonlijk app en niet via de groepsapp. 
· Voor dringende vragen van de leerlingen kan er, via de app, om een telefoongesprek gevraagd 
worden. 
· Elke week komen er instructies op de app of in de persoonlijke OneDrive van de leerlingen 
waarmee ze aan de slag kunnen. 
· Huiswerk wordt zoveel mogelijk digitaal ingeleverd, in de OneDrive map (de gedeelde map) 
En verder helaas: 
· De excursie naar Den Haag op 6 & 7 april gaat niet door. 
· Ook de Vrijwilligersdag voor de ENTREE leerlingen, gepland op 17 april, gaat niet door. 
 
Contact Schoolmaatschappelijk Werk 
Lonneke Jansen, onze school maatschappelijk werker, houdt contact met de leerlingen 
waarmee zij gesprekjes had lopen. Dit contact verloopt via de app en/of videobellen. Wanneer 
dit gewenst is heeft mevrouw Jansen ook contact met ouders/verzorger. 
 
Tot slot 
We hopen u zo vooreerst voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen hebben dan kunt 
u gerust mailen (info@prohardenberg.nl) of bellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar op de 
schooltijden, mocht u geen gehoor hebben dan kunt u voicemail inspreken, wij zullen dan op 
een later tijdstip reageren.   
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het team van PrO Hardenberg 
 

 

 

 

 

 

 


