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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Het Stormink draait inmiddels alweer vier weken en we zijn blij dat dit allemaal goed verloopt binnen
de corona-omstandigheden. We merken natuurlijk dat in elke klas best wat leerlingen afwezig zijn in
verband met milde klachten of in afwachting van testuitslagen. Ook docenten zijn soms een aantal
dagen afwezig vanwege een coranatest. Dat is vervelend, maar het is wel nodig om met elkaar de
school open te houden. Het advies blijft daarom dan ook: houd uw kind thuis bij klachten. Op onze
website vindt u onder het kopje corona een beslisboom die u helpt te beslissen over wanneer uw kind
naar school mag en wanneer niet. In dit bericht informeren we u verder hierover en over een aantal
andere zaken.
Leerling thuis
Als leerlingen thuis zijn, werken zij vooral met planners en overzichten van leerstof en huiswerk.
Daarnaast wordt incidenteel gewerkt met het in de les uitnodigen van thuiszitters via Teams.
Tot nu hebben wij er niet voor gekozen om docenten vanuit het lokaal tegelijk ook les te laten geven
via Teams. Die keuze maakten wij omdat de kwaliteit van de samenwerking met de groep die op dat
moment in het lokaal zit daar te veel onder lijdt.
Nu we merken dat steeds meer leerlingen steeds vaker thuis zitten, willen we nu toch structureler
gebruik gaan maken van Teams. Concreet betekent dit dat we binnen de klassen leerlingen gaan
aanwijzen die op instructiemomenten door docenten contact maken met klasgenoten die thuis zitten
via Teams. Op die manier kunnen thuiszitters uitleg en instructies ook volgen, zonder dat de docent
gelijktijdig op twee manieren de lessen moet verzorgen.
De leerlingen worden hier volgende week verder over geïnformeerd via hun mentor. Een handleiding
voor het gebruik van Teams door leerlingen vindt u in de bijlage bij dit bericht.
Docent thuis
Op het moment dat een docent in verband met coronaklachten thuis moet blijven, organiseren wij
zoveel mogelijk dat de leerlingen in het lokaal, onder begeleiding van een onderwijsassistent, les van
de docent krijgen via Teams.
Toegang Somtoday
Zoals u heeft gemerkt is Somtoday de afgelopen tijd heel slecht bereikbaar geweest. Op school
hebben leerlingen en medewerkers daar veel hinder van ondervonden. De roosters en het huiswerk
werden bijvoorbeeld niet goed weergegeven. Ook de toegang tot de online leermiddelen heeft
hieronder geleden. Somtoday heeft hierover een brief verzonden die we graag aan u doorsturen. Zie
bijlage. Als de laatste berichten kloppen, werkt een en ander nu naar behoren.
Studiekring
Het Stormink biedt ruimte aan Studiekring. Studiekring biedt leerlingen huiswerkbegeleiding tegen
betaling. Zij informeren u graag over hun diensten via bijgevoegde brief. Studiekring is geen activiteit
van Het Stormink; wij bieden slechts ruimte voor hun activiteiten.
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