Datum: 2 april 2020
Betreft: informatie naar aanleiding van persconferentie
Geachte ouder(s)/ verzorger(s), beste leerling
Afgelopen dinsdag 31 maart is er wederom een landelijke persconferentie geweest die we allemaal hebben
kunnen zien. Ook wij hebben de ontwikkelingen gehoord aangaande de maatregelen voor de scholen. De
scholen blijven gesloten tot en met dinsdag 28 april 2020. Deze datum valt voor onze school in de meivakantie;
concreet betekent dit dat we geen onderwijs op de scholen verzorgen tot en met woensdag 6 mei 2020.
Ondertussen heeft u kennis kunnen maken met ons onderwijs op afstand.
Het aanbieden van het onderwijsprogramma op deze manier vraagt veel aanpassingsvermogen en creativiteit
van alle collega’s, maar met elkaar vinden we onze weg hierin steeds beter. We doen ons uiterste best om ook
onder deze omstandigheden de leerlingen te stimuleren, aan te zetten tot leren en het beste uit zichzelf te
halen. We realiseren ons dat dit ook van u veel medewerking en geduld vraagt. Dat zal niet altijd gemakkelijk
zijn. Ik wil u daar persoonlijk hartelijk voor bedanken. Respect! Mocht u hulp nodig hebben in deze begeleiding
van uw kind, dan horen we dat graag. Met elkaar kunnen we dan op zoek naar een praktische oplossing.
De communicatie vanuit school gebeurt op verschillende manieren. Er is veel communicatie vanuit
vakdocenten en mentoren via SOM. Ook vinden op verschillende manieren lessen en/of contactmomenten
plaats, passend bij de docent en de lesstof. Verder is er gerichte informatie per leerjaar die u ontvangt van de
teamleiders en de individuele mailtjes en telefoontjes die wij zo snel mogelijk proberen te beantwoorden. Toch
realiseren we ons, dat de communicatie altijd beter kan en tegelijk kunnen we niet aan alle wensen voldoen,
wat de een als teveel communicatie ervaart, is voor de ander juist te weinig. Mocht u hierover van gedachten
willen wisselen, dan hoor ik dat graag.
Hieronder een aantal concrete zaken die voor nu gelden. Het is een opsomming van de verschillende leerjaren,
dus niet alles is voor uw kind van toepassing.
Wat betekent dit voor onze leerlingen?
•
•
•
•
•
•

Het onderwijs zal ook de komende weken op afstand worden verzorgd door de docenten;
Er worden vooralsnog geen toetsen afgenomen in leerjaar 1 en 2;
De schoolexamens voor klas 3 worden wel afgenomen. Wanneer en op welke wijze, wordt nader
onderzocht;
De stages voor klas 3 gaan niet door op de geplande datum. Of dit op een nader moment zal
gebeuren, kunnen we nu nog niet aangeven;
De mentor neemt met regelmaat contact op met de klas;
Over de voortgang van de afname van de schoolexamens van klas 4 wordt spoedig
gecommuniceerd naar de ouders van klas 4.

Ik hoop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met de teamleiders van de locatie of met de mentor van uw
kind.

Met hartelijke groeten,
Esther Harmsen
Directeur Geuzencollege
eharmsen@lentiz.nl
0629089348

