BRIEF 2 APRIL
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Scholen langer dicht
Gisteravond heeft het kabinet bekend gemaakt dat de scholen in Nederland langer dicht blijven.
Vooralsnog geldt hiervoor een termijn tot en met de meivakantie. Voor de RSG betekent dit dat de
deuren in elk geval tot en met 5 mei 2020 gesloten blijven. In de periode dat de school gesloten
is, blijven we onderwijs op afstand bieden, richten we ons op de afronding van het schoolexamen
en bieden we opvang voor de leerlingen van ouders met vitale beroepen. Deze update verschijnt
in plaats van de nieuwsbrief april die u normaliter ontvangt.
Afronding schoolexamens
Zoals we afgelopen vrijdag hebben aangegeven in onze update hebben we een planning gemaakt
voor de openstaande schoolexamens. Na de berichtgeving van gisteravond zetten we verder in
op deze planning.
De planning is inmiddels rond. Voor leerlingen komt de planning, inclusief afnametijden en
toetsruimtes, op Zermelo te staan.
We hanteren de volgende richtlijnen bij de afname: Niet meer dan 9 leerlingen per startmoment.
Niet meer dan 9 leerlingen in een lokaal.
Leerlingen hebben maximaal één toets op een dag. Eenrichtingsverkeer in de school:
hoofdingang naar binnen, door deur bij wiskunde/scepsis naar buiten.
Leerlingen nemen hun spullen mee naar het toetslokaal en gaan NIET naar hun kluisje om spullen
op te bergen of naar de kapstok om jas op te hangen.
Tassen worden voor deze ene keer buiten het toetslokaal neergezet.
Jassen kunnen over de stoel naast de leerling gehangen worden.
Geen mobieltjes etc. in het lokaal.
Bij een 1,5 of 2-uurs toets mogen de leerlingen het eerste uur de toetsruimte niet verlaten.
Leerlingen zetten op hun werk de naam van de docent.
Gemaakte toetsen laat je afgedekt op je tafel liggen.
Leerlingen verlaten meteen na het maken van de toets het schoolgebouw en het schoolterrein.
We verzoeken leerlingen met klem zich te houden aan de richtlijnen.
Afstand leren
Oorspronkelijk was het besluit om de scholen tot en met 6 april dicht te houden. Inmiddels
is gisteravond bekend gemaakt dat deze periode verlengd wordt tot en met de meivakantie. Om
die reden hebben we ervoor gekozen onze aanpak m.b.t. afstandsleren anders vorm te geven. Op
deze manier hopen we te komen tot een hogere kwaliteit lessen op afstand.
Met ingang van maandag 6 april a.s. wordt Microsoft Teams het platform voor
afstandsleren. Docenten gaan hun klassen minimaal één keer in de week instructie bieden via
Microsoft Teams. Daarnaast gaan docenten hier hun leerlingen minimaal één keer in de week de
gelegenheid bieden om vragen te stellen. De docent is vrij om een keuze te maken welk lesuur in
het rooster hij hiervoor gebruikt.
Verschillende mentoren deden dit al, maar vanaf maandag a.s. gaan alle mentoren wekelijks
een mentorles via Teams aanbieden. We willen jullie vragen om (mocht je dit nog niet gedaan
hebben) z.s.m. het programma Teams te installeren (op de pc, iPad of smartphone) en hier alvast
rond te kijken. Onze ICT-ers zullen de aankomende dagen de klassen gereed maken. Voor de
zekerheid: Leerlingen moeten met hun RSG-account (12345@rsgedu.nl) inloggen op Teams.
Hoewel er al veel docenten via Teams werken zijn nog niet alle docenten even vaardig met dit
programma. De aankomende tijd wordt docenten begeleiding aangeboden, toch is het mogelijk
dat sommige docenten iets langer de tijd nodig hebben om bekend te raken met het programma.
We vragen daarbij om begrip voor deze situatie.

We vragen de leerlingen die niet de beschikking hebben over een device (laptop, ipad of
smartphone) zich bij de mentor te melden. Gezamenlijk kunnen we dan zoeken naar een
oplossing.
De afgelopen tijd hebben we veel berichten van ouders ontvangen waarin ze met ons delen welke
zaken wel of niet goed verlopen. Wij zijn erg blij met deze input!
Cambridge International Examinations
Als gevolg van de coronacrisis heeft Cambridge International Examinations alle internationale
examens wereldwijd voor scholen geannuleerd. Deze annulering betreft bij ons op school de
schriftelijke examens voor Enterprise (havo 4) en Global Perspectives (atheneum 5). Examens voor
Engels (FCE, CAE, CPE & BEC) zijn in juni gepland en blijven vooralsnog staan.
Cambridge University komt met een oplossing voor het probleem dat is ontstaan bij Enterprise en
Global Perspectives. Deze leerlingen krijgen een diploma gebaseerd op schoolwerk en
componenten van het examenwerk. Alle leerlingen die Enterprise en Global Perspectives volgen,
hebben opdrachten gemaakt en op school ingeleverd. Voor Enterprise is al het werk van de
leerlingen binnen. Voor Global Perspectives zijn leerlingen momenteel bezig met het laatste
onderdeel. Voor het gemaakte werk wordt een cijfer gegeven dat geldig is voor alle
vervolgonderwijsinstellingen.
Zodra de informatie over het traject verder is uitgewerkt, sturen wij alle examenkandidaten
specifieke informatie via de school e-mail. Die informatie zal aan het einde van deze week
beschikbaar zijn.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie een goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

