Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
In de landelijke nieuwsbulletins wordt veel gesproken over dat de scholen mogelijk binnenkort weer de
deuren openen. De verschillende argumenten voor en tegen het hervatten van de lessen op school
worden afgewogen en de ideeën over de wijze waarop dat zou kunnen binnen de kaders van de 1,5
meter samenleving worden uitgewisseld. Ook op de RSG wordt nagedacht over scenario’s, maar
voorlopig blijft het gissen welke boodschap het kabinet brengt volgende week dinsdag tijdens de
persconferentie.
meivakantie
Van 22 april tot en met 5 mei is de school gesloten in verband met de meivakantie. Het betekent dat in
die periode geen lessen op afstand worden aangeboden, er geen examenactiviteiten zijn en ook de
opvang van leerlingen van ouders met vitale beroepen tijdelijk wordt onderbroken.
Afronding schoolexamens
De afgelopen periode zijn examenleerlingen druk bezig geweest met het afronden van de
schoolexamens. In een eerder bericht hebben we aangegeven welke richtlijnen gelden bij de afname
van de schoolexamens. Er is een aanvulling op deze richtlijnen:
•

Bij een 1-uurstoets blijven leerlingen het hele uur in het toetslokaal. Leerlingen mogen het
toetslokaal niet eerder verlaten.

Uiteraard blijven we de andere richtlijnen hanteren.
Afstand leren
In de updates zijn regelmatig berichten opgenomen met verhalen over hoe de school het op afstand
leren oppakt en dat docenten en leerlingen tevreden zijn, ook ouders zijn over het algemeen tevreden.
Toch krijgen we soms ook berichten over leerlingen waar het thuis niet goed lukt om aan het werk te
gaan en dat ouder(s) met een brok in de keel met de mentor bellen dat het thuis niet goed lukt om hun
kind te laten werken. We merken dat het voor sommige gezinnen niet makkelijk is om hier voor uit
komen. Het is goed om te weten dat als het soms niet lukt dit heel normaal is. Voor de leerlingen zijn
dit ook moeilijke omstandigheden en voor ouders geldt dat ze vooral ouders zijn, dus vader en moeder
en geen docent.
Ik hoop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
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