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Beste ouders en leerlingen,
Deze week hebben we bevestigd gekregen dat we elkaar ook de komende weken nog niet op school kunnen
ontmoeten. Dat betekent de komende periode jammer genoeg een voortzetting van ons onderwijs op
afstand. Samen maken we ook hier weer een goede periode van.
Afgelopen maandag is een nieuwsbrief verstuurd over de ervaringen van kinderen en personeel in de eerste
week afstandswerken. We begrijpen dat bij een deel van de ontvangers dit bericht in de ongewenste mail is
terechtgekomen. Dat vinden wij natuurlijk jammer, vandaar dat we de link naar de nieuwsbrief hier nog eens
vermelden. Klik hier om de extra Corona-nieuwsbrief te openen
Contactloze dag
Zoals bekend hebben wij op vrijdag 3 april een contactloze lesdag. Op deze dag kunnen de leerlingen
zelfstandig aan het werk om hun planners af te ronden en afgerond werk in te leveren.
Planners en online lessen
Vandaag wordt de laatste hand gelegd aan de nieuwe planners die ingaan vanaf 6 april. Uiterlijk morgen
(vrijdag 3 april) worden ze verspreid naar de leerlingen. Voor het gemak hebben we er nu een Worddocument van gemaakt. Daarin kun je makkelijk aangeven dat je werk klaar hebt. Het is dus niet meer nodig
om de planner op papier te gebruiken. Degene die desondanks toch nog een papieren versie wil hebben,
geeft dit per mail uiterlijk maandagochtend 9.00 uur aan bij de mentor. Wij zorgen er dan voor dat deze
dinsdag 7 april kunnen worden opgehaald. Dat gebeurt op afspraak, zodat we ons aan de richtlijnen van het
RIVM kunnen houden.
Het lesrooster in SOM wordt aangepast. Daardoor is het eenvoudiger om instructies in de ochtenden te
plannen via lessen in Teams. De leerlingen hebben daardoor ’s middags meer tijd om hun eigen planning te
maken om te werken aan opdrachten. Elke docent nodigt de leerlingen via teams uit voor
instructiemomenten. Op die momenten rekenen wij er op dat elke leerling zich aanmeldt in Teams. Op
andere momenten zijn de docenten volgens het lesrooster bereikbaar via de chatfunctie en via de mail.
Toetsing en cijfers
Wij handelen en toetsen tijdens het afstandsleren de komende tijd alleen formatief. Er worden geen cijfers
gegeven die in SOM verwerkt worden. Uitzondering hierop zijn de opdrachten (zoals werkstukken en
verslagen) die al voor de sluiting van de scholen zijn opgegeven, en die toch al thuis gemaakt zouden
worden.
Overgang naar volgend jaar
Voor ons allemaal is er nog heel veel onbekend in deze ‘andere tijd’. Zo weten we nu nog niet hoe we als
school zullen omgaan met de geldende overgangsrichtlijnen. Hier zijn wij momenteel samen met de andere
scholen over in gesprek. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie informeren.

Hartelijk bedank voor de samenwerking in de afgelopen periode en een goed weekend gewenst!

Met vriendelijke groet,
De schoolleiding
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