
 

 

 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van Thorbecke Scholengemeenschap 

 

 

Zwolle, 19 maart 2020 

Kenmerk: 2020/175/krk 

Betreft: corona- informatie TSG  

 

 

 

Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen, 

 

En toen gingen we online………dinsdag 17 maart 2020.  

 

Wat is er in een paar dagen tijd ontzettend veel werk verzet door al onze docenten en het 

onderwijsondersteunend personeel om het onderwijs aan onze leerlingen zo goed mogelijk door 

te laten gaan. Wij zijn onder de indruk van alle creatieve, innovatieve en gedegen oplossingen in 

deze ‘nieuwe’ wereld.  

 

Ook zijn we onder de indruk van de manier waarop dit wordt opgepakt door onze leerlingen en 

alle ouders. Veel leerlingen zijn vanuit huis hard aan het werk gegaan en proberen er het beste 

van te maken. Ouders, die naast hun eigen (thuis)werk ook ineens hun kind(eren) moeten 

ondersteunen bij het verwerken van een ander Nederland en het schoolwerk, zullen moeten 

schakelen. Het vraagt andere vaardigheden van ons allen. We willen iedereen bedanken voor de 

flexibele instelling en het begrip tot nu toe.  

 

Afstandsleren 

De verschillende netwerken, waaronder Magister, zijn al vaker overbelast geweest. Dit werkt 

natuurlijk niet mee, maar het is overmacht. We hopen dat hier een landelijke, structurele 

oplossing voor volgt. We bekijken het met elkaar maar van dag tot dag.  

 

Deze week is er een behoorlijke informatiestroom op jullie afgekomen. We willen iedereen graag 

goed en accuraat informeren. Het is voor leerlingen ongetwijfeld zoeken naar een juiste weg, 

geef dit ook even de tijd. Natuurlijk hebben wij hier begrip voor. Mocht het afstandsleren 

volgende week nog steeds problemen opleveren, neem dan contact op met de mentor.  

 

Zieke docent 

Op dit moment is ook een enkele docent afwezig i.v.m. ziekte. De les via afstandsleren vervalt dan 

in het rooster. Leerlingen hebben dan een ‘tussenuur’. Voor examenleerlingen proberen we alle 

lessen via afstandsleren door te laten gaan.  

 

 



Vitaal beroep 

Het is belangrijk dat ouders met een vitaal beroep, hun beroep kunnen blijven uitoefenen. 

Inmiddels is helder dat ook gezinnen waarvan één ouder een cruciaal/vitaal beroep uitoefent, ons 

mogen vragen om hun kind(eren) op te vangen, als ze het zelf echt niet anders georganiseerd 

krijgen. U kunt dan contact opnemen met de mentor. 

 

Buitenschoolse activiteiten 

Alle buitenschoolse activiteiten tot en met de meivakantie zijn afgelast. In de bijlage treft u een 

overzicht.  

 

TSG volgen? 

Via sociale media wordt er van alles gedeeld. We merken dat met name leerlingen het fijn vinden 

om zo een beetje op de hoogte te blijven van de dingen die op TSG gebeuren. 

 

Activiteiten volgen? 

Facebook: : https://www.facebook.com/Thorbecke-Scholengemeenschap-Zwolle-213888019145309/ 

Instagram: https://www.instagram.com/thorbeckesg/ 

Twitter: https://twitter.com/ThorbeckeSG 

 

Handige informatie 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-

overcoronavirus-en-het-onderwijs/examens 

 

Wij wensen iedereen veel gezondheid en wijsheid.  

 

 

Een hartelijke groet van de schoolleiding, 

 

Mevr. L. Tromp 

Dhr. H. Veldink 

Dhr. L. Dikken 

Mevr. H. Kromdijk (directeur) 
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