Mail aan ouders: update van dinsdag 17 maart 2020 21:00 uur
Geachte ouders,
Het kan beginnen. Morgen met de mentor proefdraaien, kijken of het werkt, of iedereen aanwezig is
in MS TEAMS. Donderdag gaan we echt beginnen. Hoe het lesrooster van uw kind er uitziet, kunt u
zien op de site: https://weredi.nl/nieuws/de-verspreiding-van-het-coronavirus . We verwachten dus
dat alle leerlingen overdag ‘gewoon’ met school bezig zijn. Voor en na de lessen valt er nog veel werk
te doen!
Belangrijk om te melden, is dat volgende week in ieder geval de inhaalschoolexamens van havo-5 en
vwo-6 worden afgenomen. Sinds vanmiddag weten we dat we daarvoor de schoolgebouwen mogen
openen, als de leerlingen maar op 1,5 meter afstand van elkaar zitten. Dat gaan we regelen! Na deze
ronde van inhaalwerken komen nog de inhaalwerken van tussentijdse toetsen en de herkansingen.
We doen er alles aan om daarvoor goede oplossingen te bedenken, zodat de leerlingen optimaal
voorbereid de meivakantie (en daarna het Centraal Examen) ingaan. (Leerlingen hebben hierover
vanmiddag een mail van de examensecretaris ontvangen.) Nieuws over het vmbo-examen volgt
z.s.m.
Nog een paar losse opmerkingen:
• Als een via RentCompany betrokken laptop stuk is, kan die op donderdag tussen 10:00 en
11:00 uur naar de servicebalie in het gebouw Brugklas/WD3 gebracht worden.
• Wanneer u betaald heeft voor excursies of reizen die afgelast werden, dan kunt u de
terugbetaling tegemoet zien. Daar beginnen we mee. Een uitzondering maken we even voor
de reizen/excursies waarvan we denken dat die later dit schooljaar alsnog kunnen
plaatsvinden.
• De leerlingen van de Vluchtheuvel zijn voor hun lessen via MS TEAMS ingedeeld bij hun eigen
klas.
• Wat hetzelfde blijft in deze rare tijden: onze communicatie. De mentor blijft het eerste
aanspreekpunt, steun en toeverlaat. Op de site (weredi.nl) kunt u steeds het laatste nieuws
vinden. Teamleiders en (ambulant) begeleiders blijven hun werk doen.
Nu het ongewone gewoon is geworden, is het ook een goed moment om het einde van deze updates
van het crisisteam aan te kondigen. Misschien morgen nog een keer, of donderdag, maar dan
stoppen we. Dan wordt het ‘business as unusual.’
U weet: reacties altijd welkom.
Dit was vandaag.
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs havo/vwo
T: 040-207 4752
M: 06-22 22 18 07
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl

