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Zeer geachte ouders, verzorgers, beste leerlingen! 

 

We moeten het nog langer thuis volhouden. De lockdown duurt in ieder geval tot 1 maart. 

Dat wil zeggen dat de leerlingen tot en met de voorjaarsvakantie online onderwijs krijgen. 

De komende periode ziet er dan als volgt uit: 
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5 maandag  1   

  dinsdag 2   

  woensdag 3 vandaag  

  donderdag 4   

  vrijdag 5   

  zaterdag 6   

  zondag 7   

6 maandag  8   

  dinsdag 9   

  woensdag 10   

  donderdag 11   

  vrijdag 12   

  zaterdag 13   

  zondag 14   

7 maandag  15   

  dinsdag 16   

  woensdag 17   



 
 

  donderdag 18   

  vrijdag 19   

  zaterdag 20   

  zondag 21   

8 maandag  22 

voorjaarsvakantie 

  dinsdag 23 

  woensdag 24 

  donderdag 25 

  vrijdag 26 

  zaterdag 27   

  zondag 28   

 

Dus nog drie weken tot de voorjaarsvakantie en dan hopen dat we na de voorjaarsvakantie 

weer alle leerlingen op school mogen ontvangen! 

 

De examenleerlingen hebben wel fysiek les en voornamelijk op school. Waar de groep erg 

groot is organiseren we de les op een andere manier. Het aantal besmettingen binnen de 

school is gelukkig erg laag. Laten we ons wel blijven laten testen bij klachten. De Engelse 

variant is veel besmettelijker en domineert nu de oude virus-variant. Dus een besmetting in 

een klas kan zich dan snel verspreiden. In een examenjaar is dat extra éxtra vervelend.  

 

In deze nieuwsbrief vindt u ook een uitleg over de Kuario-app. Leerlingen kunnen straks zelf 

direct printen op één van de grote printers in het gebouw met behulp van de app.  

 

Houd vol, blijf gezond! 

Met hartelijke groet, 

 

Freek Op ’t Einde, rector. 

  



 
 

 

  



 
 

Invoering van printen en kopiëren met de Kuario-app 
Net als andere scholen van ons bestuur (Zaam) zullen we op het Comenius Lyceum gebruik gaan maken van 

printen en kopiëren met de Kuario-app. Hierbij ontvang je informatie over dit nieuwe systeem voor printen 

en kopiëren. 

 

Hoe werkt het? 

Bij het geven van een printopdracht selecteer je een virtuele Kuarioprinter, waarmee de afdruk “in the 

cloud” komt te staan. Vervolgens ga je naar een van de grote multifunctionals waar je een QRcode scant 

met je mobiele telefoon. Je kunt dan een lijstje met printopdrachten die klaarstaan opvragen, en na selecte-

ren en akkoord geven worden de printjes afgedrukt. 

 

Voorbereiding 

Als voorbereiding op de invoering van dit systeem, kun je alvast de gratis Kuario app installeren op je mo-

biele telefoon. De Kuario app is te vinden in de appstore van Google (de Play Store) en Apple (de App 

Store). 

 
Log er vervolgens op in met je Zaam-account, via de optie “Sign in with Microsoft” in de app. 

 

De inloggegevens zijn: gebruikersnaam = leerlingnummer@zaam.nl of w+leerlingnummer@zaam.nl ,  

wachtwoord = het wachtwoord waarmee je op de computer op school/ op mijn.zaam.nl inlogt. 

De meeste gegevens worden nu automatisch voor je ingevuld. 

 

Saldo toevoegen 

Om onnodige afdrukken te voorkomen, wordt er een kleine vergoeding gevraagd voor het printen en kopi-

eren. Saldo kan rechtstreeks worden toegevoegd vanuit de app, of via het Kuario-account van een ouder/ 

verzorger (zo'n account kan ook op een pc worden aangemaakt, op https://login.kuario.com/ ).  

Het minimale saldo waarmee kan worden opgewaardeerd is 5 Euro. Onderling kan gratis een deel van het 

saldo worden overgeboekt (bijv. voor meerdere kinderen van een gezin). Aan het eind van de periode op 

onze school kan eventueel resterend saldo worden teruggeboekt met de Restitutie functie van het account. 

 

Startdatum 

Op donderdag 4 maart 2021 worden onze multifunctionals gemigreerd naar het Kuario systeem. Daarna 

kan op school alleen nog worden geprint en gekopieerd met gebruikmaking van deze app. 

  

mailto:lettercode@zaam.nl
mailto:w+leerlingnummer@zaam.nl
https://login.kuario.com/


 
 

 

De open dag is nu een online presentatie 

https://comeniuslyceum.nl/groep-8/maak-kennis/ 
 

 

https://comeniuslyceum.nl/groep-8/maak-kennis/

