Brief 18 april
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Op 23 maart jl. hebben we in de update aangegeven dat dhr. Marcet is opgenomen in het
ziekenhuis. Na een verblijf van tweeënhalve week op de Intensive Care afdeling, doet het ons
goed om te kunnen melden dat zijn herstel, weliswaar met kleine voorzichtige stapjes,
voorspoedig verloopt en dat hij de IC inmiddels heeft mogen verlaten. Uit de reacties hebben we
gemerkt dat veel ouders en leerlingen met hem begaan zijn, er is veel naar zijn situatie
geïnformeerd. Gelukkig gaat het elke dag een beetje beter met hem.
Aanpassing jaarplanning
Deze week heeft de schoolleiding gekeken naar de jaarplanning en de activiteiten die gepland
staan voor de periode tussen de mei- en de zomervakantie. Besloten is om alle buitenschoolse
activiteiten te schrappen, het gaat bijvoorbeeld om de werkweken, excursies, buitenlandreizen en
projectdagen. Ook de buitenschoolse activiteiten voor de stromen in de onderbouw vallen
hieronder.
Er is eveneens besloten dat deze activiteiten niet worden doorgeschoven naar het volgende
schooljaar. Dit zou tot teveel druk op het lesprogramma leiden, daar waar de aandacht uit hoort te
gaan naar het inhalen van de eventueel opgelopen achterstand bij leerlingen.
Eerder is al aangegeven dat kosten in verband met annulering voor rekening van de school komen
en dus niet voor rekening van de ouders zijn. Na de meivakantie wordt in kaart gebracht welke
bedragen die door ouders vooraf betaald zijn, dienen te worden terugbetaald. Alle restituties aan
ouders worden voor aanvang van de zomervakantie afgerond. De oudergeleding van de
medezeggenschapsraad wordt betrokken bij deze procedure zodat er ook op die manier wordt
toegezien op de juiste afhandeling.
Voor wat betreft TTO, heeft eerder al communicatie plaatsgevonden. De afhandeling is daar
inmiddels in gang gezet.
Ondersteuning
De coronacrisis heeft veel impact op het gezinsleven, thuis werkende ouders, thuis lerende
scholieren en vermindering van sociale contacten brengt voor sommige mensen voordelen maar
voor velen vooral ook nadelen met zich mee. Het is een ingewikkelde tijd die soms ook
spanningen meebrengt of ouders voor vragen stelt waar ze misschien best wat ondersteuning bij
kunnen gebruiken.
GGD Hollands Noorden (GGD HN) heeft de mogelijkheden van opvoedingsondersteuning
uitgebreid en aangepast aan de coronasituatie. Ouders, opvoeders en professionals hebben
vragen of willen juist ideeën opdoen hoe om te gaan met deze situatie. Lees hier de brief van de
GGD.
Klik hier voor de folder: Opvoeden tijdens de Coronacrisis.
Webinars (online lezingen)
GGD HN organiseert voor de regio Noord-Holland-Noord drie gratis online lezingen op de
volgende data:
Dinsdag 21 april: Positief Opvoeden in onzekere tijden.
Donderdag 23 april: Positief opvoeden: thuiswerken en schoolwerk combineren.
Donderdag 7 mei: Positief Opvoeden: op maat.
De aanvangstijd is 20.30 uur. De online lezingen duren tussen de 30 tot 45 minuten. En worden
gegeven door Carine Kielstra, pedagoog en hoofdtrainer van Positief Opvoeden, Triple P. Ouders
kunnen zich aanmelden via de website van GGD HN. Voor aanmelden wordt verwezen naar de
gegevens in de bijlage.
Vervolg na de meivakantie
Op dit moment is eigenlijk niets zinnigs te zeggen over hoe de periode na de meivakantie er uit
gaat zien. De onzekerheid is nu nog groot, veel hangt af van de keuzes die het kabinet maakt en
bekend zal maken op 21 april. Er wordt binnen de RSG nagedacht over scenario’s voor een

verantwoorde en veilige hervatting van het schoolleven. Zodra duidelijk is hoe we verder gaan,
laten we dit wederom via een update weten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

