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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
In de afgelopen periode hebben we een aantal keren te maken gehad met besmettingen met
het covid-19 virus. Enkele keren was een medewerker of waren leerlingen besmet. Het
onderwijs kon gewoon doorgaan. Sinds korte tijd loopt het aantal besmettingen met het
covid-19-virus op Het Stormink snel op. Vorige week hebben we al moeten besluiten enkele
klassen thuis onderwijs te geven. Een toenemend aantal medewerkers is thuis omdat zij in
quarantaine moeten voor een besmet iemand, of omdat zij zelf besmet zijn. Ook het aantal
leerlingen dat thuis zit is neemt flink toe. Dat maakt dat het geven van fysiek onderwijs voor
ons niet meer te organiseren is. Daarom moeten wij maatregelen treffen en een drastische
keuze maken. De school gaat over op online onderwijs.
Vlak nadat wij dit besluit hadden genomen, werd via verschillende media aangekondigd dat
er vanavond een extra persconferentie is. Daarin wordt waarschijnlijk verteld dat deze
maatregel voor alle scholen in Nederland gaat gelden. Ook landelijk loopt het aantal
besmettingen namelijk teveel op.
Het overschakelen op online onderwijs kost enige tijd. Wij organiseren dat als volgt:
Dinsdag 15 december:
Dit is de laatste toetsdag voor leerlingen in klas 3 mavo. Deze toets vindt gewoon
plaats zoals gepland. Alle andere leerlingen zijn de hele dag lesvrij.
De docenten gebruiken deze dag om hun lessen om te zetten naar digitaal onderwijs.
Vanaf woensdag kunnen leerlingen hun lessen zien in Teams.
Leerlingen die nog iets nodig hebben uit hun kluisje kunnen dit op school ophalen.
Daarvoor hanteren we de volgende tijden:
Leerlingen team havo: tussen 8.30 en 9.00 uur
Leerlingen team kader/mavo: tussen 9.00 en 9.30 uur
Leerlingen team atheneum: tussen 9.30 en 10.00 uur
Leerlingen team basis/kader: tussen 10.00 en 10.30 uur
ISK-leerlingen komen allemaal om 10.30 uur op school
Leerlingen die een afspraak hebben gemaakt voor een herkansing, kunnen deze
aansluitend aan het ophalen van hun spullen op school maken.
Leerlingen die thuis niet de beschikking hebben over een computer krijgen er een van
school in bruikleen. Tussen 13.00 en 15.00 uur kunnen deze worden opgehaald door
de leerling samen met één ouder (ivm handtekening onder bruikleenovereenkomst)
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Woensdag 16 december:
Alle lessen vinden volgens het lesrooster plaats. We hanteren hiervoor het
gewone 50-minutenrooster. Alleen de lessen LO vervallen. Alle andere lessen vinden
online plaats. Elke les is de docent online aanwezig. Handleiding en instructie voor de
leerlingen zijn nogmaals bijgevoegd.
Donderdag 17 december:
Net als woensdag gaan alle lessen online door. Alleen de lessen LO en TOP
vervallen.
Vrijdag 18 december:
Alle kerstactiviteiten vervallen. De leerlingen zijn lesvrij. Medewerkers overleggen met
elkaar over het onderwijs na de kerstvakantie.

Het is even omschakelen zo vlak voor de kerst, maar samen komen we ook deze corona golf
te boven!
Afhankelijk van de uitkomsten van de persconferentie vanavond, onderzoeken wij de
mogelijkheid om voor leerlingen voor wie dat nodig is in de school een werkplek in te richten
waar zij het online onderwijs kunnen volgen. Hierover, en over het onderwijs na de
kerstvakantie krijgen jullie later deze week bericht.

Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

René Grol
Directeur Het Stormink
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