Mail aan de ouders: update van maandag 16 maart 17:00 uur
Geachte ouders,
Het was vandaag een bijzondere dag op school. Af en toe kwam een leerling spullen ophalen.
Collega’s druppelden binnen. Vergaderingen van crisisteam, schoolleiding, personeel, secties. Nu
betekent vergaderen iets als ‘verzamelen, samen zijn’, maar dat wilde vandaag niet echt lukken. Niet
iedereen was er en wie er wel was, hield krampachtig een ruime afstand tot zijn buren.
Dit hebben we vandaag voorbereid of besproken:
- Tot en met mei worden alle excursies en reizen afgelast. Dus ook de Vijflandenontmoeting.
Bericht over de restitutie van betalingen volgt zo spoedig mogelijk.
- De docenten hebben instructie gekregen over het gebruik van Microsoft Teams. Vanaf
donderdag gaan we daarvan gebruik maken voor het verzorgen van lessen. Woensdag
bereiden we dat voor door alle leerlingen hun code voor Microsoft Teams te laten invullen.
- Er komt een rooster zodat elke leerling voor bijna elk vak één les per week heeft. De docent
geeft dan les, legt uit, bespreekt antwoorden en uitwerkingen van opdrachten, geeft de
gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor Were Di Drie komt een afwijkende organisatie.
- Dat rooster zal via de mail verstuurd worden en op de site te vinden zijn. ’s Ochtends zijn de
niet-examenklassen aan de buurt, na de lunch de examenklassen. Volgende week zijn de
inhaalschoolexamens voor Havo/Vwo. Let op: de inhaalexamens, nog niet de herkansingen.
Leerlingen kunnen dus alvast aan het werk gaan; nadere informatie over de organisatie volgt.
- Nadere informatie over de Vmbo-examens volgt.
- Morgen komt informatie aan leerlingen over het nieuwe rooster en de manier waarop
ingelogd moet worden op Microsoft Teams.
- De schoolgebouwen zijn vanaf morgen gesloten, met uitzondering van het Brugklasgebouw,
voor de opvang van kinderen van ouders in vitale beroepen.
Tot slot nog een heel huiselijk verzoek aan u, ouders.
We merkten al eerder op dat de scholen weliswaar dicht zijn, maar dat de leerplicht nog steeds
bestaat. Daarmee is het van belang dat onze leerlingen, uw kinderen, een normale dagindeling
volgen en deze periode niet als een soort vakantie gaan beschouwen. De dagelijkse lessen volg je
natuurlijk via Teams en je bent dan opgestaan, gewassen en gekleed en je hebt gegeten en je tanden
gepoetst.
Een gewoon dagritme is ook nu van belang.
Het was dus een bijzondere dag. We zwaaiden naar elkaar, niet wetend wanneer we elkaar weer
zullen zien. Nu zwaaien we ook even naar u. Blijf allemaal gezond!
Dit was het voor vandaag.
Met vriendelijke groet,
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