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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
De eerste wonderlijke week zit er bijna op. Een week die tot veel bespiegelingen heeft
geleid. Van de harde conclusie, via Twitter, dat nu glashelder is dat er geen God is, tot de
meer bescheiden constatering dat onze zekerheden, luxe, verzekeringen en
voorspelbaarheden zo onder druk staan, dat we ons maar beter kunnen richten tot die God
die we niet begrijpen, maar wel kunnen vertrouwen.
Dit sprekende plaatje stuurde een van onze medewerkers:

Dagopeningen
Vanaf maandag bieden we leerlingen en ouders elke dag materiaal voor een dagopening.
Dat komt binnen op de avond ervoor. Gewoon om ieder die dat wil de gelegenheid te geven
om de dag met een inspirerende tekst, een filmpje, een verhaal of een beeld te beginnen.
We gebruiken even niet de bekende methode OASE, omdat de actualiteit om andere
accenten vraagt, maar we stellen het materiaal zelf samen.

Hygiëne schoolexamens
Zoals gemeld gaan de schoolexamens voor de eindexamenleerlingen door, vanaf 25 maart.
Maar wel onder strikte hygiënische voorwaarden. Daar krijgen eindexamenleerlingen en hun
ouders begin volgende week instructies over. Die voorwaarden betreffen in ieder geval:
- Geen groepjes op het schoolplein
- Afstand houden van elkaar
- Maximaal 9 leerlingen en een surveillant in een lokaal, in het mavohuis kan dat tot
maximaal 12 leerlingen en een surveillant gaan, aangezien de lokalen daar groter zijn.
- Wie verkouden is moet niet komen.

In afwachting van de beslissing over het Centraal Examen ligt voor ons nu de prioriteit op het
zo goed en volledig mogelijk afronden van het schoolexamen. Aangezien we nu al wel zeker
weten dat dat cijfer in ieder geval volledig meetelt.
Voorbeelden onderwijs op afstand
-

-

Het Ministerie van OCW heeft hulp geboden aan het schooladministratieprogramma
Magister, om storingen te voorkomen.
Naast de studio voor opnamen van lessen Natuurkunde, een lokaal voor klassikale
lessen via Discord, opnamen van Scheikundeproeven in de keuken thuis, is er ook
een lokaal ingericht waar leraren Wiskundelessen kunnen geven op hun
laptopscherm, met hulp van het Digibord, zodat leerlingen direct kunnen zien wat zij
uitleggen of voordoen. Er moesten enkele kabels worden verlengd, maar het werkt.
Enkele collega’s hebben de Tekentablet ontdekt en zetten die in.

Blijf in beweging
Via dit filmpje leggen collega’s bewegingsonderwijs uit, hoe je fysiek fit kunt blijven, zelfs
zonder de deur uit te gaan.
Graag wensen we iedereen een rustgevend weekeinde toe, met ongetwijfeld andere
activiteiten dan gebruikelijk.
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