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Gisteren is bekend geworden dat de scholen in Nederland van woensdag 16 december 2020 tot en 
met zondag 17 januari 2021 in lockdown gaan. Bij deze brief zit een 2e brief van de VOvA directie 
waarin zij aangeven hoe de 9 VOvA scholen dit gaan aanpakken. In deze brief geven we aan hoe 
wij als Cburg College dit vormgeven.  
 
Woensdag 16-12 en donderdag 17-12: 
Komende woensdag en donderdag moeten de leerlingen zelfstandig werken via de studiewijzers in 
Magister. Leerlingen moeten hiervoor op een computer/laptop/Ipad gaan naar: 
http://vova.magister.net/ en inloggen met hun inlogggevens. De juiste plek waar de opdrachten 
klaar staan in magister is in de ELO (links in de navigatiebalk gaan en dan naar opdrachten en/of 
studiewijzer. Hier staat alles klaar (Zie screenshot) : 
 

http://vova.magister.net/
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We geven woensdag en donderdag dus nog geen online lessen via TEAMS. Wel willen we dat alle 
leerlingen donderdag 17-12 om 11.20 uur (4e lesuur) via magister inloggen in TEAMS. Dit doen ze 
als volgt: 

• Ga naar http://vova.magister.net/ 
• Log in met je inlogggevens 
• Ga naar je lesrooster (agenda) 
• Klik op de mentorles van het 4e uur 
• Klik op huiswerk 
• Klik op de link naar Teams 

 
Je komt nu in het digitale klaslokaal waar ook je mentor is of zal komen. Het is belangrijk om dit te 
doen, want na de kerstvakantie zullen alle lessen die in het rooster staan op deze manier verlopen. 
Als je problemen ondervindt, neem dan contact op met je mentor. 
 
 
Vrijdag 18-12-2020 en maandag 4-1-2021: 
Deze dagen is er geen les. In de jaarkalender zijn deze gereserveerd voor studiedagen voor het 
personeel. 
 
 
Dinsdag 5-1-2021 tot en met vrijdag 15-1-2021: 
De leerlingen hebben online les via Teams volgens het rooster in Magister. De aanwezigheid 
tijdens deze digitale lessen wordt bijgehouden. Als uw kind door ziekte de les moet missen, dan 
verzoeken wij u hem of haar volgens de reguliere ziekmeldingsprocedure af te melden. 
 
De leerlingen komen als volgt in het digitale klaslokaal: 

• Ga naar http://vova.magister.net/ 
• Log in met je inloggegevens 
• Ga naar je lesrooster (agenda) 
• Klik op de les die je moet volgen 
• Klik op huiswerk 
• Klik op de link naar Teams 

 
Na iedere les moet je teams afsluiten en ben je uit de les. Daarna ga je weer naar de agenda van 
Magister en klik je op de volgende les die je moet volgen. Daarna weer naar huiswerk en klik je op 
de link naar Teams. Dit doe je voor elke les voor die dag opnieuw 
 
 
Inleveren weekopdrachten via magister (vanaf na de kerstvakantie): 
Het werk dat gedurende de week gemaakt moet worden staat in de studiewijzer in magister (zie 
screenshot hiervoor). Je levert de opdrachten in via magister -opdrachten. Als je dit niet lukt, neem 
contact op met je mentor. 
 
Elke docent zet het werk voor de gehele week vanaf maandagochtend 08.30 uur in magister en de 
deadline voor het inleveren van al het gemaakte werk is altijd uiterlijk vrijdag om 23.59 uur. Op 
deze manier is het duidelijk hoeveel werk er af moet zijn in 1 week.  
 
 
 

http://vova.magister.net/
http://vova.magister.net/
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Kluisjes en boeken: 
Wij zijn woensdag 16-12 en donderdag 17-12 op school aanwezig van 09.00 uur tot en met 16.00 
uur. We hebben vandaag aan de leerlingen gevraagd om hun kluisjes leeg te maken en alle 
boeken mee te nemen. Indien uw zoon of dochter vandaag afwezig was of zijn of haar kluis is 
vergeten leeg te maken, dan kan dit woensdag of donderdag alsnog tussen de aangegeven tijden. 
Eventueel kan een familielid deze ook komen ophalen met de kluispas, zodat uw zoon of dochter 
vanaf 5 januari 2021 alle lessen online kan volgen. 
 
Indien u vragen heeft, verzoek ik u contact op te nemen met de mentor van uw kind. 
 
We vetrouwen er op dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

 

 
 
 
 

 

R. Volder, A. Liefhebber en M. van Tiggele  
Schoolleiding Cburg College 


