BRIEF 16 MAART 2020
Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,
In vervolg op de nieuwe maatregelen dat scholen t/m maandag 6 april dichtgaan voor leerlingen
informeer ik u hierbij over een aantal praktische zaken. Dinsdag 17 maart is gebruikt om het
onderwijs voor de komende 3 weken vorm te geven.
Vanaf woensdag 18 maart zullen medewerkers van de school zoveel mogelijk thuis werken.
Daarmee geven wij gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk sociale contacten te vermijden.
Hierdoor zal het algemene telefoonnummer van de school vanaf woensdag niet meer bereikbaar
zijn.
Leren op afstand
We hebben, gezien de korte voorbereidingstijd, gekozen voor een zo simpel, overzichtelijk en
toegankelijk mogelijke manier van werken. Omdat leerlingen en docenten al gewend zijn om te
werken Om die reden kiezen we voor dit programma.
Lesaanbod
Belangrijk is dat de leerling weet wat te doen. Via de Magister-agenda kunnen deze inzien wat er
van hen verwacht wordt. Docenten zullen per les het huiswerk noteren óf aangeven op welke plek
dit te vinden is.
Communicatie
Voor communicatie met de docent wordt de berichtenmodule in Magister de standaard. We
kiezen hiervoor omdat docenten daarmee in één keer een hele klas kunnen berichten. Let op:
Magister geeft geen notificatie wanneer er een nieuw bericht is. De berichten moet dus actief
gelezen worden. De mentor blijft natuurlijk contactpersoon voor niet-lesgebonden vragen.
Tip: Docenten houden er rekening mee dat zij vooral op de bestaande lesuren vragen van
leerlingen zullen ontvangen. Op dit moment kan hierdoor het snelst een antwoord verwacht
worden.
Verwachtingen
- De leerling houdt iedere schooldag Magister (berichten, agenda en studiewijzer) bij. Let op:
Magister geeft geen notificatie wanneer er een nieuw bericht is. Berichten moeten dus actief
gelezen worden.
- De leerling gebruikt zoveel als mogelijk de desktopversie van Magister. Deze heeft meer functies
dan de smartphone app.
Uitleen boeken
In verband met de sluiting van de school zijn alle uitleningen van de mediatheekboeken verlengd
tot in ieder geval 6 april 2020.
Over de tussenliggende periodes worden er geen boetes berekend.
Hulp
Veel leerlingen zijn automatisch ingelogd via hun smartphone en weten wellicht hun wachtwoord
niet meer. Klik op ‘wachtwoord vergeten’ en ontvang een nieuw wachtwoord op het mailadres wat
gekoppeld is aan Magister. Standaard is dit het RSG-mailadres, maar het is mogelijk dat dit is
aangepast. Voor hulp: neem contact op met de ICT-ondersteuning via magister@rsg-enkhuizen.nl
Vakinhoudelijke vragen kunnen natuurlijk aan de docent gesteld worden.
Een korte handleiding is te vinden op: https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoe-werkt-magisterweb-leerlingen/
Daarnaast is een uitgebreide handleiding beschikbaar: files/7/1/1/3/1/1/Magister6handleiding.pdf
Let op: het is mogelijk dat (vanwege de landelijke overstap naar afstandsleren) de verschillende
online programma’s trager werken dan gebruikelijk.
Examenleerlingen

De minister heeft gisteren in de persconferentie aangegeven dat het leren van examenleerlingen
landelijk prioriteit krijgt. Er is in de persconferentie toegezegd dat het CvTE (College voor Toetsen
en Examens) deze week richtlijnen geeft over hoe te handelen in de afronding van schoolexamens
en in de aanloop naar de centrale eindexamens. Hieronder vallen ook de Centrale Praktische
Examens (CPE) voor vmbo-T4 die eind maart en begin april gepland staan. We wachten de
landelijke berichtgeving hierover af. Als die berichtgeving er is, dan delen we die uiteraard met de
ouders en leerlingen.
De eindexamenleerlingen krijgen de komende weken op dezelfde manier als de andere leerlingen
onderwijs op afstand aangeboden. Daarbij zijn we ons bewust van de noodzaak voor deze
leerlingen om bij te blijven in hun leerproces en in de voorbereiding naar de eindexamens.
Leeghalen kluisjes
Op dinsdag 17 maart wordt gelegenheid geboden aan leerlingen om hun kluisjes leeg te halen.
Leerlingen met achternaam beginnend van A t/m G tussen 10.00 en 11.00 uur, leerlingen met
achternaam beginnend met H t/m P tussen 11.30 en 12.30 uur en tenslotte leerlingen met
achternaam beginnend van Q t/m Z tussen 13.00 en 14.00 uur. Hierbij wordt een oproep gedaan
aan de leerlingen om sociale contacten met andere leerlingen te vermijden, anderhalve meter
afstand te bewaren en zo kort mogelijk in de school aanwezig te zijn. Verlaat direct het
schoolterrein na het ophalen van de spullen om de veiligheid te waarborgen en besmetting te
voorkomen.
Opvang leerlingen
Wij vragen ouders om uiterlijk dinsdag 17 maart vóór 16.00 uur aan te geven wanneer er gebruik
gemaakt wordt van de voorziening om kinderen op te vangen van ouders met een vitaal beroep,
door een e-mail te sturen naar secretariaat@rsg-enkhuizen.nl.
Op basis van de aanmeldingen, zorgt de school ervoor dat er een passend aanbod voor opvang
op school gerealiseerd gaat worden voor de periode t/m 6 april.
Klik hieronder voor het overzicht van cruciale beroepsgroepen: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen
Activiteiten
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 die met externen zijn aangegaan zijn voor school en niet voor
ouders.
Voor de geannuleerde ouderavond die op 24 maart gepland stond, wordt onderzocht op welke
wijze hier een vervolg gegeven kan worden.
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 zo goed mogelijk
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
Voorzitter College van Bestuur

