nieuwsbericht
Week 12 (16 maart 2020)
Beste Ouders, verzorgers & leerlingen,

Er is deze week hard gewerkt om een online omgeving te creëren, testen en betrouwbaar te maken voor de
komende periode. Met trots zeg ik dat wij maandag voor alle jongeren een programma en ondersteuning hebben
van 8.15 tot 14.15 uur. Daarnaast is er bemensing op school georganiseerd om de examenleerlingen hun
praktijklessen te laten volgen en schoolexamens te maken, in te halen of te herkansen. Van de aanwezigheid van
docenten kunnen de leerlingen met ouders in vitale beroepen gebruiken maken en jongens en meisjes waarbij zorg
voorliggend is op onderwijs. In beide gevallen is dat met toestemming van de directie.
Voor alle leerlingen is het contact met de mentoren en docenten via Teams ingericht. Daarnaast wordt Magister op
dit moment gebruikt voor lesrooster en verzuimadministratie. Voor iedere lesdag wordt hetzelfde ritme aangehouden
in contact met leerlingen. Dat start met de groeps-check-in om 8.15-8.30 uur gevolgd door een individuele chat tot
9.00 uur en eindigt met de groeps-check-out om 13.30-13.45 uur, met indien nodig individuele chattijd tot 14.15 uur.
Voor de momenten van ‘praktijkvakken, gym, sova, mtw of kwt’ staat een zelfstandig (samen mag) doe/maakopdracht klaar. Tijdens deze uren kan de leerling géén/beperkt vragen stellen, zodat de collega’s andere
werkzaamheden kunnen uitvoeren, onderling team-/schoolcontact en ook de pauze hebben! De mentor maakt
iedere ochtend voorspelbaar bij welke vaklessen er een online les of ondersteuning oproepbaar is. De jongeren op
stage blijven hier naartoe gaan zolang als het kan. Wanneer de stage stopt wordt de volgende dag het onlineprogramma opgestart.
Op boven beschreven wijze hebben wij voor uw kind/pupil voorzien in een -bijna- gelijke situatie als ‘normaal’ op
school met een goede balans tussen in- en ontspanning, theorie- en praktijk en zelf en samen leren, werken en
leven. Dat deze Coronacrisis zo zijn weerslag op het gemoed en welzijn heeft van de leerlingen begrijpen we. Toch
gaat alles gewoon door… In het belang van de groep/klas is het voldoen aan de online- verwachtingen nu extra
belangrijk. Daarom is een speciale verwachtingenmatrix bedacht om voorspelbaar te zijn in de rechten & plichten en
het moeten & mogen van leerlingen én docenten. Er wordt individueel goed gekeken wat afwijkt of afwezig is en dat
wat beter kan. En dat registreren we in Magister en bespreken laagdrempeliger dat telefonisch met u. Met betrekking
tot het verzuim is er een aangepast verzuimprotocol. Beide documenten staan op de website.
Wanneer nu bij u het gevoel bestaat dat we iets nog niet hebben gedaan, laat het dan weten. We zullen snel
handelen in het belang van de klas, afdeling of school. Want na deze periode willen wij een stap voorwaarts gezet
hebben, van goed naar beter. Liefst, van goed naar best!
Namens de medewerkers thuis en op school een fijn weekeinde,
Wim van Ruitenbeek
Directeur (06-1479400)

Meer informatie?
Actuele informatie over het coronavirus vindt u op de website van het RIVM. Heeft u specifieke vragen, bel dan het
landelijk informatienummer voor vragen over het coronavirus: 0800 – 1351 of bel met de GGDrU
infectieziektebestrijding 030 – 608 60 86.
Zodra er zich relevante ontwikkelingen rond het coronavirus voordoen, zullen wij u aanvullend informeren.
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