BRIEF 25 MAART
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Zoals aangegeven is het de bedoeling dat we overgaan naar een wekelijkse update die telkens op
woensdag zal verschijnen. Het is een goed voornemen, maar als de situatie maakt dat er vaker
een bericht moet verschijnen, dan ontvangt u vanzelfsprekend vaker een bericht.
Afstand leren
We zijn inmiddels een ruime week onderweg met het lesgeven op afstand. De eerste stap was het
digitaal bij elkaar brengen van docenten en leerlingen. Berichten dat het huiswerk niet vindbaar is
krijgen we steeds minder, dus dit lijkt gelukt te zijn. Mochten er toch nog onduidelijkheden in het
werk zitten, dan vragen wij om contact op te nemen met de vakdocent en/of de mentor. Wat wij
nog wel terugkrijgen van ouders is dat ze het soms moeilijk vinden hun kinderen te motiveren aan
het werk te gaan. Ook voor ons is het een uitdaging om leerlingen op afstand bij de les te
betrekken.
Uit de reacties van verschillende ouders halen we de volgende tips die wij graag aan u doorgeven:
• Kijk mee met uw zoon of dochter, stel vragen, wees nieuwsgierig. Docenten geven aan dat niet
alle leerlingen even bereikbaar of betrokken zijn.
• Steeds meer docenten gaan aan de slag met Teams. Verzoek: dit programma alvast installeren
en rondneuzen.
Als schoolleiding inventariseren wij bij docenten wat wel en niet goed werkt. We merken dat de
ene docent verder is in het gebruik van digitale programma’s dan de andere docent. Dat is niet
raar, voor een aantal docenten betekent de overstap naar leren op afstand een flinke verandering.
De volgende stap is dat docenten met elkaar tips en tricks gaan uitwisselen en gezamenlijk
komen tot een lesaanpak die leidt tot meer betrokkenheid onder leerlingen. Steeds meer
docenten maken gebruik van Teams. Het kan waardevol zijn deze app alvast te installeren op de
pc of tablet (zet daarbij meldingen aan), zodat docenten merken dat leerlingen via dit programma
goed bereikbaar zijn. Ondanks de functies van Magister en Teams blijft het ook voor ons een
grote uitdaging om dit afstandsleren op een goede manier mogelijk te maken. We gaan er met zijn
allen wel voor!
Mocht het niet lukken om in Teams te komen, neem dan gerust contact op.
Het is nog niet duidelijk hoe de periode na 6 april er uit komt te zien. Op dit moment kunnen we
nog niets toezeggen over hoe we omgaan met toetsing en afronding van de verschillende vakken.
De aankomende periode werken we een aantal scenario’s uit die daar duidelijkheid over moeten
geven.
Nieuws uit de tto-afdeling
Helaas zijn wij genoodzaakt de reis die in mei gepland staat naar Cranbrook voor alle tto1
leerlingen te annuleren. Zoals u deze week heeft gehoord, heeft de Nederlandse regering
maatregelen getroﬀen om het Coronavirus harder aan te pakken. Maandagavond heeft de Britse
regering een vergelijkbare maatregel getroﬀen, waarbij gezinnen thuis moeten blijven en alleen
vanwege essentiële gronden zich mogen verplaatsen. De gastgezinnen kunnen helaas onze
leerlingen niet opvangen.
Wij begrijpen dat de teleurstelling groot is onder de leerlingen. Wij vinden de reis naar Engeland
aan het eind van de eerste klas een geweldig moment om terug te kijken op de voortgang die
geboekt is in de Engelse taal van de brugklas tto-leerlingen. Het annuleren komt voort uit pure
overmacht.
Wij zien geen mogelijkheid om de reis volgend schooljaar uit te voeren voor de huidige
brugklassers. Het programma in de tweede klas zit vol en wij willen zoveel mogelijk de lessen
door laten gaan.

Annuleringskosten voor de reis worden door de school betaald. Ouders krijgen het bedrag voor
de geannuleerde reis uitgekeerd als een korting op de tto-kosten van leerjaar 2. Mocht u liever het
geld van de reis retour ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten door een mail te sturen
naar tto@rsg-enkhuizen.nl. Vermeld u hierbij graag de naam en klas van uw zoon/dochter.
De voor tto2 leerlingen geplande reis naar Den Haag in april kan ook geen doorgang vinden. Wij
bieden de kosten van deze reis ook als een korting op de tto-kosten van leerjaar 3.
Annuleringskosten voor de reis worden door de school betaald. Ook hierbij geldt dat mocht u
liever het geld van de reis retour ontvangen, dan kunt u dat schriftelijk laten weten door een mail
te sturen naar tto@rsg-enkhuizen.nl onder vermelding van de naam en klas van uw zoon/dochter.
Zoals bekend werkt de tto-ouderbijdrage als een spaarprogramma voor alle tto-activiteiten.
Mocht er aan het eind van de derde klas een positief saldo in de tto-bijdrage staan, dan wordt het
bedrag aan de ouders/verzorgers terugbetaald.
Toetsen voor TTO3
Zoals elk jaar sluiten wij het 3e jaar tto af met Checkpoint toetsen van Cambridge University voor
de vakken Engels en wiskunde. Deze worden gewoonlijk in de maand april afgenomen. Vorige
week hebben wij de informatie hierover op verschillende pagina’s in Magister geplaatst. Wij zijn
echter genoodzaakt om deze toetsen te annuleren in verband met de maatregelen genomen door
zowel Cambridge als de Nederlandse regering met betrekking tot toetsen/examens op school.
Deze toetsen worden normaliter landelijk ingezet om het eindniveau Engels in kaart te brengen
van tto-leerlingen. Nuﬃc, de inspectiedienst van de tto-scholen, heeft alle tto-scholen coulance
aangeboden gezien de extreme omstandigheden waarmee wij momenteel te maken hebben.
Het afschaﬀen van de toetsen dit jaar heeft geen verdere consequenties voor het afronden van tto
3 en het behalen van de tto-junior diploma.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

