Geachte ouders, verzorgers,
Afgelopen zondag heeft u een mail ontvangen over de stand van zaken rond het corona virus. Hierin
werd aangegeven dat alle lessen en leerlinggebonden activiteiten tot en met 6 april opgeschort
worden. Als aanvulling op deze mail willen wij u op de hoogte brengen van de genomen stappen.
Voor iedereen geldt dat wij in een onwerkelijke wereld leven. Wat wij nu meemaken, heeft niemand
eerder meegemaakt. Wij zoeken met elkaar naar de best mogelijke oplossingen bij de huidige
situatie. Een situatie die iedere dag weer kan veranderen.
Wij hebben maandag en dinsdag gebruikt om alles voor te bereiden voor het onderwijs op afstand.
Leerlingen en ouders die SOM al een beetje in de gaten hielden, hebben gemerkt dat deze steeds
verder gevuld wordt met opdrachten, instructies, werkstukken, en ander oefenmateriaal. Docenten
maken instructievideo’s, bestaande instructies worden opgezocht, extra opdrachten uitgewerkt
etc. Deze informatie kunnen u en uw kind, bij de verschillende vakken in het rooster in SOM
terugvinden.
Vanaf morgen, woensdag 18 maart, zal dit voor de komende dagen georganiseerd zijn en wordt
het onderwijs digitaal aangeboden aan uw kind. Leerlingen die ondersteuning, extra uitleg of
andere vragen hebben kunnen dagelijks tussen 9.00 uur en 12.00 uur contact met de
desbetreffende docent zoeken via SOM. Zij zitten dan klaar om te reageren op vragen/
opmerkingen.
Alle communicatie met de leerlingen zal via SOM en/of mail verlopen.
Ten aanzien van de geplande examens voor zowel het Centrale Schriftelijke Praktische Examen
(CSPE) als het Centrale Examen (CE) wachten wij op nadere instructies van het ministerie van OCW.
De schoolexamens gaan t/m 6 april in ieder geval niet door. Zodra we meer richtlijnen hebben
ontvangen, wordt u nader geïnformeerd.
Wat verwachten wij van onze leerlingen?
Ondanks de crisissituatie is het van belang dat de leerlingen hun kennis en vaardigheden zoveel
mogelijk op peil houden. Dit gebeurt door dagelijks optimaal gebruik te maken van de digitale
onderwijsservice die onze school aanbiedt zoals hierboven staat beschreven.
Daarnaast hebben we nog de volgende tips;
• Maak een dagplanning
• Zorg voor een vast studieritme
• Probeer een rustige studieomgeving te zoeken voor optimale concentratie
• Stel via SOM of email de nodige vragen aan vakdocent of mentor
• Maak je opdrachten en stel niet uit
Wat verwachten we van u als ouder;
Uw kind heeft bij bovenstaande tips uw hulp en ondersteuning nodig;
• Probeer dagelijks op de hoogte te zijn van het door school aangeboden digitale onderwijs
• U kunt via SOM volgen welke huiswerkinstructies gegeven worden
• Interesse tonen in de vorderingen heeft een positieve uitwerking
De leerlingen komen tot aan 6 april niet naar school. Verder zijn we in afwachting van nieuwe
ontwikkelingen en richtlijnen waardoor bovenstaande afspraken alsnog aangepast kunnen worden.
In dat geval houden wij u op de hoogte.

Met sympathieke groet,
Dhr Stratmann en dhr.Gillemans
Teamleiders bovenbouw

