Laatste update corona-virus 16 maart
Beste leerling, ouder of collega,
Naar aanleiding van het kabinetsbesluit om alle scholen t/m 6 april te sluiten hebben we vandaag intern
overleg gehad over de consequenties van dit besluit. De impact is groot en nog niet geheel te overzien omdat
er over een aantal zaken (b.v. de voortgang van de centrale examens) nog op landelijk niveau besluiten moeten
worden genomen.
Vandaag is duidelijk geworden dat er geen leerlingen zijn waarvoor de school de opvang moet regelen. Dat
betekent dat onze docenten zich volledig kunnen richten op het verzorgen van onderwijs via digitale kanalen.
Hoe we dit vorm willen geven, is te lezen in de bijlage bij dit bericht. In willekeurige volgorde volgt hieronder
een overzicht van overige genomen besluiten:
Algemeen
 De school is deze week op de volgende tijden bereikbaar: maandag en dinsdag 08.00 – 17.00 uur,
woensdag t/m vrijdag 08.00 – 15.00 uur. In de loop van deze week stellen we de bereikbaarheid voor
de volgende weken vast.
Activiteiten
Ten aanzien van de geplande activiteiten in de komende weken, is het volgende besloten:
 De PWS-avonden die gepland stonden op dinsdag 17-3 (Havo) en donderdag 19-3 (Vwo) worden tot
nader order uitgesteld.
 Het digitale inschrijfmoment voor de DC-uren (bovenbouw) in periode 4 blijft staan op vrijdag 27
maart vanaf 17.00 uur.
 Het inschrijfmoment voor maatwerk en projecten (klas 1) in periode 4 wordt verplaatst van maandag
6 april naar dinsdag 7 april.
 De activiteiten die gepland stonden op 6 en 7 april komen allemaal te vervallen. Activiteiten die een
verplicht onderdeel zijn van het PTA worden op een ander, nog nader te bepalen moment in overleg
met secties vastgesteld.
 De avond van de Filosofie (5V samen met het MaasWaal College) gaat vooralsnog gewoon door.
 De bijeenkomsten ‘Ontdek de Oudheid’ voor nieuwe leerlingen die zich voor komend jaar hebben
aangemeld, komen te vervallen.
 Xpressions (9 april) wordt uitgesteld; een nieuwe datum wordt later bepaald.
 We gaan er voorlopig nog vanuit dat de reis van 5V naar Barcelona vanaf 6 mei gewoon doorgang
vindt.
Toetsweek
e
De 3 toetsweek stond gepland vanaf maandag 30 maart. Dit valt binnen de sluitingstermijn van de school. Dat
betekent het volgende:
 De toetsweek voor de onderbouw komt in zijn geheel te vervallen.
 Voor de bovenbouw vervallen alle voortgangstoetsen; voor schriftelijke SE’s wordt een ander moment
ingepland waarbij de SE’s van de examenklassen prioriteit hebben.
 Voor wat betreft de mondelinge SE’s kijken we, in overleg met de betrokken secties, naar de
mogelijkheden.
We realiseren ons dat dit voor iedereen bijzondere tijden zijn. We proberen zo zorgvuldig mogelijk alle
betrokkenen tijdig en volledig te informeren. Mochten er desalniettemin vragen zijn, dan kunt u contact
opnemen met ondergetekenden.
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