
 

 
 
 
 
Betreft: update 16 maart 2020 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Zondagavond hebben we jullie geïnformeerd over de sluiting van de school vanaf 16 maart tot 6 april 
2020. We hebben geconstateerd dat de mail helaas zeer vertraagd is aangekomen. De trage 
verzending heeft te maken gehad met een overbelasting van het mailsysteem. Wij betreuren deze 
vertraging zeer.   
  
Wij zullen alles in het werk stellen om u de komende periode tijdig op de hoogte te blijven houden van 
nieuwe ontwikkelingen. We zijn ons er ook van bewust dat in deze uitzonderlijke landelijke situatie, het 
mailverkeer de komende periode vertraagd blijft binnenkomen. Wij willen u er dan ook op attenderen 
dat de meest actuele informatie beschikbaar is op  www.winklerprins.nl. Zo nodig sturen wij u 
aanvullend een SMS-bericht. 
  
Onderstaand hebben we voor ouders en leerlingen een aantal aandachtspunten opgesteld: 
 
Onderwijs op afstand:   
o    Er wordt door medewerkers intensief gewerkt aan de voorbereiding van onderwijs op afstand. Dit 
zal via Magister gaan plaatsvinden. De reguliere lesroosters blijven open staan voor 
leerlingen/medewerkers. In principe kunnen de leerlingen met al hun vragen terecht bij hun mentor of 
vakdocenten. Docenten zullen dagelijks hun mail/Magister controleren en vragen van leerlingen 
beantwoorden. Het kan voorkomen dat een docent hiertoe niet in staat wegens ziekte.  Meer 
informatie over het onderwijs op afstand volgt zo spoedig mogelijk. 
o    Voor de examenklassen wordt het mogelijk om via Microsoft Teams te gaan werken. Docenten 
kunnen dan makkelijker communiceren met de leerlingen, lesgeven en presentaties houden. 
Binnenkort volgt hierover meer informatie. 
o    Handleidingen voor zowel Teams als Magister zijn in voorbereiding en worden gemaild zodra deze 
klaar zijn. 

Opening gebouwen Winkler Prins 
De locaties van Winkler Prins zullen dinsdag 17 maart nog open zijn in verband met afronding van 
bepaalde werkzaamheden. Vanaf woensdag 18 maart zijn alle locaties gesloten. Zoekt u contact met 
een van onze medewerkers? Probeer dat dan via het e-mailadres en/of telefoonnummer van de 
medewerker als u dat heeft. Heeft u geen e-mailadres of 06-nummer? Bel dan naar ons centrale 
nummer 0598 36 46 56 of mail naar info@winklerprins.nl. Vanuit daar helpen we u verder. 

Whatsapp nummer ICT Helpdesk 
Er is een Whatsapp nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers 
kunnen bij vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 
330. In het Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke 
vraagstelling. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag. 

Ziekmelden leerling 
Leerlingen die niet in staat zijn om in de thuissituatie het onderwijs te volgen, melden zich op de 
gebruikelijke wijze ziek via Magister. 
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Afstandsleren 
Deze nieuwe situatie met afstandsleren zal u als ouder/verzorger voor vragen en uitdagingen stellen. 
We hebben u heel hard nodig om de effectiviteit van het afstandsonderwijs optimaal te laten zijn. Het 
vraagt van uw kind(eren), onze leerlingen, veel discipline. Uw aansporing is cruciaal! 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, informeren wij u daarover. 
  
Rest ons u en uw gezin gezondheid en sterkte toe te wensen in deze bijzondere tijden. 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


