Beste leerling en ouder,
Ter afsluiting van deze bijzonder week een laatste korte update van de stand van zaken en lopende
afspraken. Het is voor iedereen een week geweest om nooit te vergeten. We horen van leerlingen,
ouders en collega’s bijzondere verhalen waaruit blijkt hoeveel inzet iedereen pleegt, dat er prachtige
dingen gebeuren maar dat het wel zoeken is naar je eigen ruimte. Zoals al eerder gezegd, is het
belangrijk om daarbij op elkaar te letten en af en toe ook eens gas terug te nemen; laat het je mentor
weten als je het allemaal niet meer voor elkaar krijgt! Voor nu een paar punten:
Algemeen
• De inventarisatie bij de examinatoren naar de gebruikte kanalen voor de lessen op afstand
laat verrassende dingen zien. Het gros van de collega’s is met MS Teams aan de slag gegaan
en laat Itslearning (erg traag) links liggen. Dat betekent w.s. dat er veel vragen zijn, maar ook
veel mooie ervaringen die binnen secties al wel gedeeld worden. Houd de dagkrant in de
gaten als je wat extra informatie over het werken in teams wil hebben; Joost plaatst daar
regelmatig berichten. In de bijlage het overzicht van wat we tot nu toe verzameld hebben.
• Een mooi voorbeeld van creatief onderwijs: mocht u merken dat de koffie er deze week extra
hard doorheen is gegaan dan verklaren de voorbeelden in de bijlage een boel (opdracht 2H
Tekenen: maak van 30 koffievlekjes 30 vogeltjes).
Schoolexamens 5H, 6V
• Er is een rooster voor de schriftelijke toetsen voor 5H en 6V voor de week van 30-3 gemaakt;
dat vind je terug in de bijlage.
• De afname van de schriftelijke SE’s gaan we strak inrichten met het oog op het welbekende
virus. Dat betekent o.a. dat de tafels verder uit elkaar staan, overal extra zeepdispensers en
tissues komen te staan, we de leerlingstromen strak gaan leiden, strakke instructies voor
leerlingen en ouders rondgestuurd worden, etc…
• Het rooster voor de mondelinge examens wordt nog aangepast. In overleg met de betrokken
docenten wordt een vorm gevonden (op school of op afstand) die voor iedereen acceptabel
is.
We kunnen het allemaal perfect uitdenken, maar de wereld kan er volgende week weer heel anders
uitzien! Geniet nu eerst van een welverdiend weekend. Blijf gezond!
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