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Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

De eerste dagen van de ‘schoolsluiting’ zitten erop, er is véél ge-smst, gemaild en gebeld om informatie uit te
wisselen. Dank voor uw medewerking, geduld en begrip, zoals gewend en dat geeft hoop voor de komende
‘maanden’. Graag vertel ik nu graag wat er tot nu toe gelukt is en wat nog staat te gebeuren.
Voor alle klassen is een online-omgeving gemaakt in Teams, office 365 door de mentor. Hierin het
weekprogramma, ondersteunend lesmateriaal en opdrachten. De Teams geeft de leerlingen en docenten de
mogelijkheid dagelijks met elkaar individueel en in (deel)groepen in contact te zijn. Dat kan zijn in chat en video,
waarvoor docenten verwachtingen hebben gemaakt. Deze is op basis van onze toekomstige waarden gemaakt
(lef, genieten, zelf leiden, moreel en verbinden). De verwachtingenmatrix wordt morgen met de leerlingen gedeeld
en besproken. Vanaf morgen gaan we proefdraaien met de klassen en experimenteren om vanaf maandag
‘normale’ lesdagen te hebben. Inmiddels hebben bijna alle leerlingen hun boeken opgehaald en 28 leerlingen
hebben een laptop in bruikleen gekregen.
Dat betekent dat vanaf volgende week het gewone lesrooster wordt gebruikt om leerlingen structuur te bieden, te
begeleiden en zicht te houden op het leren. De lesdagen starten met groeps en individuele check-in tijd en tijdens
de vijf lesmomenten wordt live lesgegeven of is de vakdocent online beschikbaar om vragen te beantwoorden.
Voor alle vakken is het programma digitaal gemaakt, ook voor kunst&cultuur, drama, sport&bewegen, sociale
vaardigheden en koken. De thuiswerkdag eindigt met check-out tijd om te reflecteren op de dag. De lestijden zijn
gelijk gebleven, dus: starttijd 8.15 uur en eindtijd 14.15 uur.
In de twee ochtendbelrondes is duidelijk geworden dat nagenoeg alle stages op de bedrijven en instellingen
doorgang hebben. Die studenten die niet naar hun leerwerkplek kunnen worden dagelijks opgevangen in een
digitale opvangklas. Deze jongens en meisjes zijn hierover geïnformeerd via hun mailschoolaccount. Voor de
dagelijkse opvang op school zijn op dit moment drie jongeren aangemeld.
In deze tijden van corona is een aanpassing van het verzuimprotocol gedaan. Immers, de deelname aan het
aangepaste onderwijsprogramma is niet vrijblijvend. Daarom moeten de leerlingen op tijd ingelogd zijn, online
blijven en inzet tonen. Daarnaast is het belangrijk dat u uw kind/pupil nog steeds ziek meldt waanneer deelname
aan onderwijs niet mogelijk is (030-2076299). De uitwerking van het protocol staat op de website:
www.krommerijncollege.nl. Op onze site [nieuws] worden ook alle updates (sms, emails) geplaatst.
Tenslotte is het voor iedereen van belang dat het onderwijs zo goed, beter en best mogelijk voortgang heeft. Wij
doen er alles aan een volledig vervangend programma te maken én misschien nog iets leuker dan normaal. In
geval van groei van ziektegevallen onder collega’s wordt het onlineprogramma verkort in begeleidingstijd. Met
uitzondering bij de examenklassen, de examenkandidaten hebben de hoogste prioriteit wanneer het gaat om
beschikbaarheid van personeel. Dit scenario lijkt op dit moment ver van onze school verwijderd!
Met een -papieren- elleboogboks groet ik u namens alle (thuiswerkende) collega’s,
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