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

Ook onze medewerkers krijgen iedere dag een bericht. ‘Bericht van herstel’ heet het.
In de aflevering van afgelopen maandag stond de tekst afgedrukt van het lied dat u of jij via
deze link kunt horen en zien:
https://www.youtube.com/watch?v=FxU67RMVRkQ
Opgenomen in Mozaïek 0318 in Veenendaal.
Vandaag hebben alle examenleerlingen informatie ontvangen over de afslanking van het
Programma van Toetsen en Eisen en de naderende toetsweek. Tot nader order gaan de
noodzakelijke toetsen, onder strikte hygiënische maatregelen, door. Dat we ook
examenleerlingen in kleine groepjes les zouden mogen geven, klopt niet.
Het lijkt erop dat Magister beter gaat werken, al zijn we geplaagd door diverse storingen ten
gevolge van overbelasting:

In het studiehuis is een studio ingericht voor Youtube-opnamen voor Natuurkunde.
Enkele vakken gebruiken een programma uit de game-wereld: Discord, voor klassikale
lessen. En MS Teams wordt regelmatig ingezet, maar lijkt af en toe ook aan het einde van
zijn capaciteit te komen.
Soms krijgen we de vraag, waarom we het niet doen zoals een andere school, maar geloof
ons: ieder softwaresysteem loopt deze week tegen zijn grenzen aan.
Hopelijk vinden de beheerders oplossingen en is er komende week meer stabiliteit.
Tot nu toe kiezen we er voor om niet het volledige lesrooster te vullen met digitale lessen.
Docenten nodigen leerlingen uit als ze digitaal iets willen uitleggen en verder kunnen
leerlingen voor veel vakken zelf aan de slag en vragen stellen waar nodig. Dit proces bekijken
we dagelijks en mocht blijken dat dit niet goed functioneert dan passen we dat aan.

Vanaf komende week gaan we elke dag materiaal voor een dagopening sturen, zodat ook
dat ritme er weer in kan komen. We vormen een ploeg van medewerkers die elk een dag
voor hun rekening willen nemen.
Een van onze toa’s, Reinder, doet Scheikundeproeven in zijn keuken en neemt ze op, zie
deze link: https://www.youtube.com/watch?v=5f1k0vgS7gI
Tot slot:
Dit is een week van ‘kamperen’, experimenteren, ontdekken en bijstellen. Ondanks alle nare
kanten kan deze situatie ons ook van alles aan winst gaan opleveren.
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