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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,

Na het ingeschoven bericht van gisterenavond brengen we u graag weer op de hoogte van
de stand van zaken en eventuele veranderingen, gelukkig iets minder spectaculair.
-

Roosterwende:
Op 1 februari gaat de roosterwende in. Dat betekent dat we lesuren die in de eerste
helft van het jaar uit het rooster waren gehaald door onder andere ruimtegebrek, na
overleg weer hebben teruggeplaatst. Het betekent ook dat het aantal lessen van
bepaalde vakken anders is dan voor de roosterwende, zoals ieder jaar het geval is

-

Afstandsonderwijs
Tot nader order blijven we afstandsonderwijs verzorgen voor alle nietexamenklassen en komen de examenleerlingen op school. Op dinsdag 2 februari
horen we of daar landelijk verandering in komt. Op basis daarvan bepalen we ook of
de lengte van een lesuur op 50 minuten blijft staan. Zolang dit het geval is, vragen we
van onze leraren om 30 minuten per les actief les te geven en de resterende 20
minuten aan de leerlingen te laten. Anders wordt een lesdag voor alle betrokkenen
te intensief

-

Examen
Er woedt landelijk een stevige discussie over het centraal eindexamen en de vraag of
het doorgang moet vinden en in welke vorm dan. Ook hier geldt dat het tot nader
order gewoon door zal gaan, met enkele aanpassingen in de tijdsplanning

Achterstanden?
Een tijdlang hoorde of las je voortdurend het woord ‘achterstand’. Hoe vaker je dat woord
gebruikt, hoe sterker het gevoel wordt dat een leerling deel uitmaakt van een
problematische generatie die het later nog moeilijk gaat krijgen.
Gelukkig is dat aan het veranderen en klinkt vaker het geluid dat we moeten ophouden met
het klakkeloos gebruiken van dat woord. Al onze leerlingen zitten grotendeels in hetzelfde
schuitje en zullen echt niet achtervolgd worden door wat zij nu aan onderwijsinhoud missen.
We zullen wel extra scherp moeten opletten als de verschillen tussen leerlingen te groot
worden en bijspijkeren waar dat kan.
Een school stuurde daarover de volgende opbeurende tekst rond, die we graag delen:

Besmettingen
Het aantal besmettingen is gelukkig al een tijdlang bijzonder laag. Voor zover ons gemeld is,
zijn er sinds 8 januari geen besmette leerlingen meer bijgekomen. En sinds de kerstvakantie
is één medewerker besmet geraakt.
Vragenlijst
We zijn bezig met de voorbereiding van het uitzetten van vragenlijsten (van
Kwaliteitsscholen) die speciaal zijn opgesteld om een beeld te krijgen van hoe het
afstandsonderwijs wordt ervaren en hoe alle betrokkenen er aan toen zijn. De uitkomsten
leveren ongetwijfeld informatie op die ons helpen weer verbeteringen aan te brengen.
Het betreft vragenlijsten voor leerlingen en ouders en intern ook voor onze medewerkers.

We wensen iedereen naast uithoudingsvermogen ook ontspanning en uitzicht toe. Het is
zeker nog even doorbijten, maar er komen andere tijden.
Hartelijke groet,
Karin Wouters
Willem de Vos

