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Beste ouder(s)/ verzorger(s) en leerlingen,
De toespraak van de premier gisteren was in onze ogen duidelijk en raak.
Zijn afsluiting herhalen we graag:
Samen komen we deze moeilijk periode te boven, let een beetje op elkaar, ik reken op u.
Zomaar in één zin het gebod van de liefde, de Bergrede over bezorgdheid en de woorden uit
de Tora over omzien naar elkaar samengevat.

Gisteren en vandaag is er zo hard en creatief gewerkt aan onderwijs op afstand, dat er al
reacties kwamen van mensen die tureluurs werden van de vele berichten. In dit bericht
zullen we enige orde en ordening aanbrengen.
Overigens zijn we blij met zoveel enthousiasme en creativiteit. Dat we dan iets moeten
afremmen is niet zo erg.
Onderstaand schema kan behulpzaam zijn als het vinden van een ritme in deze bijzondere
dagen niet vanzelf gaat:

Op school is het uiterst rustig, de meeste medewerkers werken vanuit huis.
Enkele concrete afspraken of aandachtspunten:
1. Om thuis allerlei discussies te voorkomen: het is van belang om een minimum van 3 a
4 uur schoolwerk per dag aan te houden.
2. Morgen, woensdag, is de laatste gelegenheid om boeken uit je kluisje te halen. Dat
betekent een kort bezoek aan school, zonder gezelligheid.
3. Wij adviseren ouders en leerlingen om deze week vooral op een rij te zetten, wat een
leerling te doen staat en een werkritme af te spreken, bijvoorbeeld volgens het
schema hierboven.
4. Wij verzoeken ouders om hun kind, als het ziek is en daardoor gedurende een week
of langer geen schoolwerk kan doen, ziek te melden bij de mentor.
5. De receptie van de school is vanaf morgen niet meer bezet. De telefoon wordt
doorgeschakeld (naar de rector). Wilt u alstublieft alleen bellen als het dringend
noodzakelijk is ?!
6. Mocht het zo zijn dat een leerling, door omstandigheden, echt niet in staat is om
thuis te werken, dan kunt u/ kan jij een beroep op ons doen en beschouwen we dat
als ‘opvang’. Dat wil zeggen dat we een ruimte ter beschikking stellen om te werken,
op een gezonde afstand van anderen. U kunt dit aangeven bij de afdelingsleider van
uw kind
7. We hebben afgesproken dat algemene berichten naar u en jullie door de directie
worden verstuurd. Dat vakdocenten communiceren over hun lessen, vooral via
Magister. In een enkel geval zal een afdelingsleider een bericht naar zijn afdeling
kunnen sturen.
8. Het is niet zo dat de school de verplichting heeft om het onderwijs in volle vaart
voort te zetten. Er zijn ook scholen die ervoor gekozen hebben alles op te schorten.
Wij spannen ons in om ‘te redden wat er te redden’ valt en dat blijkt heel wat te zijn.
9. Vakdocenten houden in de gaten of hun leerlingen daadwerkelijk aan de slag zijn, op
basis van wat in de elektronische leeromgeving zichtbaar is en melden wat opvalt aan
de mentor.
10. Hier en daar zullen ook toetsen digitaal worden afgenomen
11. We werken aan het aanpassen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
en communiceren de uitkomst digitaal met de medezeggenschapsraad. Zodra de
veranderingen vaststaan, geven we die door. Hetzelfde geldt voor landelijke
besluiten over de examens en de gevolgen daarvan. Er is nu nog niets bekend,

behalve dat we ook examenleerlingen niet naar school mogen laten komen voor
vragenuurtjes of lessen in kleine groepen.
12. Als de mentor belt voor een tienminutengesprek, wilt u dat dan van uw kant
beperken tot leerprestaties en schoolzaken?! Mentoren zullen streng de tijd
bewaken.

