Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van klas 4

Delft, 1 april 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Afgelopen dinsdag heeft de overheid besloten dat de scholen in ieder geval t/m de meivakantie
gesloten zullen blijven voor het geven van onderwijs. Uitzondering is gemaakt voor het afsluiten van
toetsen in het kader van het schoolexamen.
Voor ons betekent dit dat we zeker tot 4 mei op school geen lessen zullen verzorgen. In de periode
van 6 t/m 17 april kan de leerling worden uitgenodigd om toetsen die tot nu toe zijn gemist in te
halen. We doen dit volgens de richtlijnen die de overheid heeft gegeven in principe op afstand
(bijvoorbeeld via beeldbellen) of individueel op school. Dit geldt voor in te halen toetsen van AVO
vakken, profielvakken en keuzevakken en is nodig om het schoolexamen tijdig te kunnen afronden.
Alle overige nog niet gemaakte toetsen zullen worden afgenomen in de periode van 6 t/m 15 mei.
Het schoolexamen 3 zal worden afgesloten met een toetsweek in de periode van 18 t/m 29 mei.
Meer informatie daarover volgt.
Natuurlijk zullen we nog steeds leerlingen via digitale hulpmiddelen als Magister en de ELO vragen
thuis opdrachten te doen en hun schoolwerk te maken. We verwachten van de leerlingen dat ze hier
ongeveer vier uur per dag mee bezig zijn. Helaas zijn er thuis meestal geen docenten die er op toe
kunnen zien dat leerlingen hun werk doen. In deze situatie doen we een beroep op u om er op toe te
zien dat leerlingen in ieder geval al het mogelijke doen aan hun schoolwerk om straks met een
diploma naar het vervolgonderwijs te kunnen gaan.
Om het onderwijs op afstand beter te kunnen stroomlijnen zullen we alle leerlingen deze week
uitnodigen in het programma Microsoft Teams. Het is belangrijk dat leerlingen die uitnodiging
accepteren. Het programma werkt op computers en op smartphones en is gratis beschikbaar voor
onze leerlingen. Vanaf volgende week kunnen docenten dan leerlingen uitnodigen voor een
persoonlijk gesprek of het geven van instructie. Ook kunnen leerlingen online hun docenten om
uitleg vragen. Meer informatie hierover kunt u, net als veel andere informatie over de school, zeer
binnenkort op de website vinden.
Wij wensen u veel sterkte en vooral een goede gezondheid toe in deze moeilijke tijd.
Met vriendelijke groet,
C.L. Barto
directeur

