Hoop en bijzaken 3
18 maart 2020

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

De derde bijzondere dag, ongetwijfeld ook bij u of bij jou thuis. Nergens files, verlaten
fietspaden. Onzekerheid alom. Lege agenda’s. Zorgmedewerkers die overuren draaien en
risico lopen. Zieken in bijna ieders omgeving. Mensen die zich afvragen voor wie ze iets
kunnen betekenen.
Intussen gaan de bouwactiviteiten hier nog onverminderd door.
Het volgende verhaal gaat helemaal niet over de situatie van nu, maar het past wel bij de
lege agenda’s en geschrapte activiteiten:
Bijzonder recept
Een man die tegen een burn out aan zit gaat naar de dokter. De dokter schrijft vier recepten
voor hem uit en zegt hem dat hij de volgende dag naar het strand moet gaan en de recepten
om de drie uur moet volgen.
Met tegenzin gaat de man de volgende dag naar het strand. Het eerste recept meldt: ‘Luister
goed.’ De man verklaart de dokter in stilte voor gek, maar hoort na een tijdje volop de
geluiden van branding, wind en vogels.
In het tweede leest hij: ‘Denk aan je mooiste herinneringen.’
In het volgende recept staat: ‘Denk na over wat je echt belangrijk vindt.’
En het laatste zegt: ‘Schrijf je zorgen in het zand’.
Uitgewaaid, opgelucht en met het gevoel kilo’s ballast kwijt te zijn gaat de man weer naar
huis.

Gisteren en vandaag hadden we last van storingen van Magister. Dat is uiterst vervelend,
temeer omdat wij daar zelf niets aan kunnen doen. Magister is een
schooladministratieprogramma met daarin een Elektronische Leer Omgeving. Doordat veel
scholen nu faciliteiten gebruiken die ze anders niet benutten, is er al snel sprake van
overbelasting. Die storingen moeten centraal worden opgelost. We hopen vurig dat
Magister daar iets op vindt. Hetzelfde doet zich voor bij MS Teams, een programma voor
video-vergaderingen.
We creëren ook een omweg, buiten Magister om, zodat leraren hun leerlingen toch kunnen
bereiken.
We buigen ons nu vooral over de mogelijkheden om de schoolexamens af te kunnen nemen
en het Programma van Toetsing en Afsluiting, verantwoord af te slanken. Vooralsnog gaan
we er, mede op grond van de kamerbrief van gisteren, vanuit dat de data voor het centraal
examen blijven staan en dat we de tentamens, onder strikte omstandigheden, gaan

afnemen op data die we binnenkort publiceren. Uiterlijk 6 april valt het besluit of de centrale
examens doorgaan vanaf begin mei.
Daarnaast is er van alles gaande op het gebied van onderwijs op afstand. Om maar wat te
noemen:
- klassikale lessen via Discord en Teams
- digitale lesmethodes die nu extra hun waarde bewijzen
- een leerling die haar docente Frans een foto stuurt dat zij ijverig aan het leren is
- filmpjes van de sectie bewegingsonderwijs om bewegen te blijven stimuleren
Gisteren noemde of roemde een van de gasten bij Jinek, die kinderen op Veenendaals
scholen heeft, de inspanningen die leraren verrichten om onderwijs op afstand mogelijk te
maken.
De mediatheek heeft haar uitleenperiode aangepast voor alle geleende materialen en er zal
geen boete worden berekend over de duur van de schoolsluitingsperiode.
Sterkte met het thuiszitten, ritme en discipline vinden en het missen van echte contacten.
Let op de kerkklokken vanavond om 19.00 uur vanwege de nationale dag van gebed.

Hartelijke groet,
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