BRIEF 20 MAART
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Hierbij ontvangt u de laatste update van deze week. Zoals eerder aangegeven gaan wij er vanuit
dat wij met ingang van de aankomende week u elke woensdag op de hoogte brengen met een
weekbulletin. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, dan wijken wij hier van af en krijgt u ook
tussendoor bericht van de school.
Afstand leren
Een aantal leerlingen en ouders heeft ons van feedback voorzien gedurende de afgelopen dagen.
Het biedt een wisselend beeld. Sommige ouders geven aan dat hun kinderen goed uit de voeten
kunnen met het werk, van andere ouders horen we dat hun kind met geen stok aan het werk te
krijgen is. Het is wel van groot belang dat het werk gemaakt wordt om zo achterstand ten
opzichte van klasgenoten te voorkomen. Het schoolwerk is niet vrijblijvend, het is geen spontaan
ingelaste vakantie. We gaan als school bekijken hoe we de voortgang goed in beeld kunnen
houden en waar het nodig is de leerlingen die niet online komen daar op te begeleiden. We kijken
ook hoe we de lesinstructie nog verder kunnen optimaliseren.
Deze tip van een ouder willen wij u niet onthouden: “Magister is niet altijd bereikbaar. Laat daarom
de leerlingen zodra ze het huiswerk van een vak openen een schermafbeelding maken zodat ze
altijd via de foto kunnen zien wat de opdracht is. Dit geldt ook voor de bijlagen.” Ook zien wij vaak
de suggestie langskomen om met Microsoft Teams aan de slag te gaan. Achter de schermen
hebben onze ICT-ers hard gewerkt om de klassen aan te maken in dit systeem. Het aantal
docenten wat hiermee werkt neemt iedere dag toe. Echter is het op dit moment niet reëel om van
alle docenten te verwachten dat zij onmiddellijk vaardig zijn in dit programma. Gezien de situatie
is het natuurlijk lastig om scholing aan te bieden. Om die reden hebben wij ervoor gekozen het
gebruik van Teams niet te verplichten. Wel blijven we benadrukken dat Magister (en de
Magisteragenda) de startplek is waar het schoolwerk aangeboden moet worden.
Afronding schoolexamens
Vanaf maandag a.s. gaan we aan de slag met de afronding van het schoolexamen van de
leerlingen uit de examenklassen. Gisteren is het schema van de toetsen bekend gemaakt en is
ook aangegeven welke regels er gelden.
Leerlingen met klachten die verband kunnen houden met het coronavirus mogen niet deelnemen
aan de toetsen! Met hen wordt individueel bekeken op welke wijze zij het schoolexamentraject
afronden. Er is voldoende tijd tot de aanvang van het centraal examen om een passende
oplossing te vinden.
Voor de examenleerlingen die wel naar school komen om de toetsen te maken, gelden strenge
regels waar strikt op wordt toegezien:
• Vermijd direct contact met andere leerlingen
• Houd anderhalve meter afstand
• Zorg er voor dat je zo kort mogelijk in de school aanwezig bent
• Verlaat direct het schoolterrein nadat de toetsen zijn afgerond.
We doen dit om de veiligheid van de leerlingen en de medewerkers te waarborgen en besmetting
te voorkomen.
Inmiddels zijn alle schoolexamens, inclusief de mondelingen, die de komende week plaatsvinden
in Zermelo gezet. Nog niet voor alle toetsen zijn lokalen geroosterd, die komen volgende week op
Zermelo te staan. Houd Zermelo dus in de gaten.
Activiteiten
Er zijn door ouders vragen gesteld over de ouderavond die oorspronkelijk gepland stond voor 24
maart a.s. Deze ouderavond gaat niet door, er wordt onderzocht op welke wijze wij hier vorm aan
kunnen geven. U wordt hier na 7 april over op de hoogte gebracht. Tot en met de meivakantie
worden alle activiteiten, ouderavonden, excursies, werkweken etc. geannuleerd. Medio april wordt

besloten over de periode tot aan de zomervakantie. De financiële consequenties door
verplichtingen voor schoolreizen die met externen zijn aangegaan zijn voor school en niet voor
ouders.
Tot slot
Ik hoop jullie als leerlingen en ouders met het bovenstaande voldoende op de hoogte te hebben
gebracht van de ontwikkelingen. Er wordt hard gewerkt om het leren op afstand goed vorm te
geven.
Mochten er vragen zijn, dan kunnen die gesteld worden aan de mentor of het directielid van de
afdeling.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
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