
Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerlingen, 
 
Er is vandaag hard gewerkt om de voortgang van school “op afstand” te kunnen garanderen. 
Met deze brief wil ik u informeren hoe wij daar als François Vatel vorm aan geven.  
Allereerst benoem ik een aantal algemene uitgangspunten, dan benoem ik per leerjaar een 
aantal specifieke oplossingen en bijkomende onderwerpen. 
 
Op dinsdag 17 maart kunnen leerlingen die zich fit voelen en klachtenvrij zijn naar school 
komen om boeken en kleding op te halen. Uiteraard doen wij dit in kleine groepen.  
Tijden en lokalen kunnen leerlingen vinden in Magister. Verder krijgen leerlingen tijdens dit 
terugkom-moment instructie hoe om te gaan met het schoolwerk en wat er verder van ze 
wordt verwacht.  
Indien leerlingen niet in staat zijn om te komen is het mogelijk dat een medeleerling of 
familielid de boeken ophaalt; dit is namelijk essentieel om de voortgang van het leren en 
maken van schoolwerk te kunnen garanderen. 
 
Communicatie 
Het centrale aanspreekpunt voor ouders en leerlingen is en blijft de mentor. Een overzicht 
van emailadressen is aan deze brief toegevoegd. 
 
Ouder(s) / verzorger(s) 
Een ander communicatiemiddel voor ouder(s) en verzorgers(s) is de e-mail als het gaat om 
updates en verdere informatie. Om te zien of uw zoon of dochter up-to-date is met zijn 
schoolwerk kunt u naar onze site https://www.vatel.nl/downloads.php, kies vervolgens het 
submenu ‘pvt of pta’ (deze afkortingen staan voor ‘programma van toetsing’ en ‘programma 
van toetsing en afsluiting’). 
PVT (leerjaren 1 t/m 3) en PTA (leerjaar 4) zijn leerstofplanners die globaal aangeven wat 
leerlingen moeten doen. In de leerstofplanner (pvt of pta) is het dikgedrukte gedeelte het 
onderdeel dat op dit moment wordt behandeld.  
 
Leerlingen 
Voor de leerlingen zelf is Magister leidend. De lessen blijven in magister staan zodat 
schoolwerk met extra uitleg aan leerlingen kan worden gegeven. Verder is er voor leerlingen 
een nieuwsitem aangemaakt op de site https://www.vatel.nl/ . Bij het nieuwsitem ‘actueel’ 
kunnen leerlingen zien welke aanvullende  informatie over vakken wordt weergegeven. Bij 
sommige vakken zal actief verwezen worden naar dit nieuwsitem.  
Samengevat hebben leerlingen dus drie informatiekanalen: 

1)  Magister voor het checken van huiswerk; 
2)  de website voor vak en nieuwsupdates; 
3)  vragen over een vak kunnen per email worden gesteld aan de vakdocent. 

 
Check of de inlog met Magister goed werkt. Indien het niet het geval is stuur dan een email 
naar info@vatel.nl 
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Informatie beschikbaar 
- het overzicht voor het ophalen van boeken en kleding is reeds zichtbaar in Magister, 
- het schoolwerk voor leerlingen is vanaf woensdag 18 maart beschikbaar in Magister, 
- de leerstofplanners (pta/ptv) zijn dinsdag vanaf 10.00 uur zichtbaar op onze site, 
- nieuwsitem ‘actueel’ is reeds zichtbaar op onze site. 

 
Leerjaar specifieke informatie: 
 
Leerjaar 4 
Voor de algemeen vormende vakken (AVO), zijn pta’s reeds beschikbaar op de site. 
Op dit moment is het even wachten welke richtlijnen het ministerie afgeeft als het gaat om 
het afnemen van pta-toetsen en het afnemen van het praktijkexamen.  
Vooralsnog laten wij de toetsweek van 6 april in de jaaragenda staan. 
Zodra wij meer informatie hebben ontvangen laten wij u dit via een mail weten. 
 
Leerjaar 3 
Voor de leerlingen in leerjaar 3 geldt dat een deel van het schooljaar bestaat uit pta 
onderdelen die reeds op onze site staan vermeld. Het overgrote deel van de algemeen 
vormende vakken (AVO) is echter een pvt. Een leerling dient dus op twee plaatsen zijn 
leerstof te bekijken. De instructie krijgt uw zoon of dochter van de mentor.  
Vooralsnog laten wij de toetsweek van 6 april in de jaaragenda staan. 
 
Leerjaar 1 en 2 
Voor de leerlingen in leerjaar 1 en 2 geldt dat alle lesstof staat vermeld in Magister. De 
instructie krijgt uw zoon of dochter van de mentor.  
Vooralsnog laten wij de toetsweek van 6 april in de jaaragenda staan.  
 
De informatievoorziening gaat soms erg snel, wat vandaag wordt besloten kan morgen weer 
achterhaald zijn. Wij doen ons uiterste best om u op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen en wat dit betekent voor u en onze leerlingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marco van Wijngaarden 
Remco Hulsbergen 
directie François Vatel 
 
 
 
 
 


