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Betreft: Sluiting scholen i.v.m. Coronavirus
Beste leerlingen,
De overheid heeft, in verband met het Coronavirus besloten de scholen per 16-03-2020 te sluiten,
voorlopig tot en met 06-04-2020. Die beslissing heeft nogal wat consequenties, die we nu nog niet
allemaal kunnen overzien.
Allereerst willen wij er alles aan doen om te zorgen dat jullie thuis aan het werk kunnen voor school.
Wij zullen de docenten vragen om zo veel mogelijk materiaal voor jullie op Magister te zetten. We
denken dan aan oefenmateriaal, PowerPoint, oefensites, nakijkvellen, filmpjes enzovoort. Ook zullen
we docenten vragen om in Magister per les duidelijk de te maken/leren stof op te geven. Docenten
gaan met leerlingen/klassen afspraken maken om via magister, Skype, mail of WhatsApp contact te
houden.
Als jullie nog boeken nodig hebben die op school liggen, kunnen jullie die komende week op komen
halen. Je ontvangt daar nog een uitnodiging voor. We vragen jullie je kluisje helemaal leeg te maken
en dan wel gelijk weer terug naar huis te gaan.
We snappen dat dit ook voor jullie een bijzondere situatie is en vragen dus niet alleen de hulp van de
docenten, maar ook jullie inzet. Maak thuis een fijne werkplek, waar je enkele uren per dag aan
schoolwerk kunt besteden.
Zoals jullie zullen begrijpen, gaat de komende week de toetsweek/SE week niet door. Zodra wij
weten hoe en wanneer jullie die toetsen kunnen gaan inhalen, brengen wij jullie hiervan op de
hoogte.
Eindexamens
Wij krijgen op korte termijn informatie over de gevolgen voor de eindexamenleerlingen. In ieder
geval gaan de geplande toetsen, schoolexamens, mondelingen en practica komende week niet door.
Wij houden jullie over al deze punten op de hoogte.
Wij gaan er vooralsnog van uit dat de Centrale Eindexamens gewoon doorgaan. Dus wij
ondersteunen de leerlingen van de examenklassen ook zo goed mogelijk bij de laatste
voorbereidingen in deze weken. Examendocenten zullen zo veel mogelijk oefenmateriaal en
dergelijke op magister zetten. Zij zijn voor jullie in ieder geval per mail goed te bereiken.
Voor alle vragen kun je bij je mentor terecht.
Vriendelijke groet en veel succes in deze bijzondere periode.
Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren

