Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van leerjaar 1 en 2,
Gisteravond heeft minister-president Rutte de extra maatregelen bekend gemaakt m.b.t. Covid-19.
Eén van deze maatregelen is het gedeeltelijk sluiten van de scholen vanaf 16 december tot maandag
18 januari. Natuurlijk is niemand hier blij mee, maar de noodzaak is duidelijk en hopelijk is dit de
laatste keer dat deze extra inspanning van docenten, leerlingen en ouders gevraagd wordt.
Het gaat om een gedeeltelijke schoolsluiting, de school blijft wel open voor:
1.
Lessen en examens voor de examenkandidaten
2.
Examens en een deel van de praktijklessen voor de voor-examenklassen
3.
Kwetsbare leerlingen
4.
Leerlingen van ouders met een vitaal beroep
Voor leerjaar 1 en 2 betekent dit dat we alle lessen online verzorgen tot 18 januari. Er zullen echter
wel enkele wijzigingen in het rooster zichtbaar zijn. Zo zal er maar één uur natuur & techniek (NT) en
lichamelijke opvoeding (LO) ingepland worden. Dit zijn normaal gesproken vakken die praktijkgericht
zijn. De docenten zullen in dit uur de leerlingen instrueren en monitoren bij het maken van hun
thuisopdracht.
Verder zullen alle lessen volgens het normale rooster gegeven worden. Van leerlingen wordt dan ook
aanwezigheid verwacht waarbij de aanwezigheid net als altijd wordt bijgehouden in Magister. De
studiewijzers zullen docenten de komende dagen verder in orde maken. Deze zullen in de ELO van
Magister te vinden zijn in de inmiddels bekende omgeving.
Om alle docenten de kans te geven zich goed voor te bereiden op het online onderwijs verzorgen,
zullen we hiermee de komende dagen nog niet starten. Dit betekent dat de roosters voor alle
leerlingen behalve voor het ISK-onderwijs voor komende woensdag, donderdag en vrijdag komen te
vervallen. Dit betekent niet dat leerlingen vrij zijn. Docenten kunnen instructies en opdrachten
versturen om alvast mee aan het werk te gaan.
Indien er vragen zijn, dan vragen wij u zich tot de mentor van uw zoon of dochter te richten. Voor nu
rest mij alleen nog u een prettige vakantie te wensen ondanks de bijzondere omstandigheden.
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