Datum: 18 maart 2020
Betreft: Update afspraken sluitingsperiode t/m 6 april

Beste leerling, ouder,
Vandaag zijn we gestart met ons onderwijs op afstand. Collega’s en leerlingen zijn aan de slag
gegaan met sessies in Teams, videobellen, afspraken maken via mail, Itslearning. Niet alle systemen
werken op elk moment even goed, het is hierin met elkaar nog even zoeken naar een juiste
werkmodus. Maar aan enthousiasme en betrokkenheid van zowel leerlingen als collega’s ligt het
niet!
Toetsen en examens:
In tegenstelling tot eerdere informatie heeft minister Slob aangekondigd dat de SE’s voor
examenkandidaten doorgang moeten vinden. Vandaag hebben we tijdens een eerste overleg
gekeken hoe we dit gaan organiseren. Uitgangspunten daarbij zijn o.a.:
 De geplande SE’s (schriftelijk en mondeling) voor 5H en 6V in de toetsweek vanaf 30 maart gaan
door conform planning. Dit geldt ook voor de leerlingen van de Monnikskap.
 Vaksecties worden per omgaande gevraagd of deze data haalbaar zijn of dat gezien de uitval van
lessen aanpassing aan data, vorm en / of inhoud nodig is; aanpassingen zijn toegestaan zolang de
eindtermen gedekt zijn. Als er wijzigingen plaatsvinden, volgt direct na het weekend informatie
daarover.
 De schriftelijke examens worden zoveel als mogelijk in de gymzaal gepland waarbij de afstand
tussen de tafeltjes minimaal 1,5 meter is. We gaan zorgen voor een geleide stroom bij het
binnenkomen en verlaten van de school en van de gymzaal.
 De mondelinge examens kunnen op school plaatsvinden of op afstand worden afgenomen. De
keuze hierin wordt door de secties bepaald.
 Vanaf volgende week worden i.o.m. de betrokken docent voor examenleerlingen 6V Tekenen
momenten ingepland om te werken aan hun praktijkopdracht.
 PWS-presentaties worden overdag in kleine kring (zonder publiek van buiten) gehouden op
dinsdag 7 t/m vrijdag 10 april. Een indeling volgt later.
 Voor leerlingen die door ziekte, quarantaineverplichting of angst voor besmetting niet naar school
kunnen komen, wordt gezocht naar maatwerk. Consequentie kan zijn dat voor het CE voor een of
meerdere vakken moet worden uitgeweken naar het 2e (juni) of 3e tijdvak (augustus).
Nadrukkelijk beperken we ons in bovenstaande uitgangspunten tot de schoolexamens voor de
eindexamenkandidaten. Dat betekent concreet dat:
 Er conform de afgesproken beleidslijn binnen de Alliantie VO t/m 6 april geen lessen op school
gegeven worden.
 De schoolexamens voor de 4H, 4V en 5V tot nader order zijn uitgesteld.
Onderwijs:
 Deze week stonden er in het kader van de PWS avonden verkorte lesroosters, deze komen met
het vervallen van de PWS avonden te vervallen. We hanteren voor de online lessen dagelijks het
reguliere lesrooster.
 Mocht u als ouder of jij zelf als leerling moeite hebben met zelfstandig werken dan heb je wellicht
iets aan de volgende tips voor thuis.
- Plan dagelijks een rustmoment in waarbij iedereen in het gezin tijd voor zichzelf heeft.

-

Volg de richtlijnen van het RIVM en bepaal aan de hand daarvan of je naar buiten kunt.
Probeer zo veel mogelijk te bewegen, zoek de natuur op of zoek manieren om binnen te
bewegen. Lessen LO gaan klassikaal niet door maar er zijn genoeg alternatieven. Zie hiervoor
het bericht dat de sectie LO naar leerlingen heeft gestuurd en de tips & challenges op de
vaksite LO in Itslearning.
 Zoals eerder aangekondigd zal het MT op donderdagmiddag 19 maart om 12.30 uur het
‘onderwijs op afstand’ tussentijds evalueren. Graag willen wij nogmaals benadrukken dat alle
suggesties tot verbetering welkom zijn!
Beste ouders en leerlingen, pas goed op jezelf, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar snel weer!
Namens het MT,
Nancy van Riet-Bunte
Menno Bartlema

NB.
Heeft u of uw zoon of dochter een uitnodiging gehad van het RIVM voor de groepsvaccinatie HPV
en/of Meningokokken ACWY dan wil het team Jeugdgezondheidszorg laten weten dat deze is
uitgesteld tot nader order. Je krijgt hiervoor opnieuw een uitnodiging. Advies is om de
oproepkaarten die ontvangen zijn goed te bewaren.

