Delft, 6 april 2020

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Deze maandag zijn veel mentoren begonnen om met de leerlingen uit hun mentorklas contact te
maken via een beeldverbinding in MS Teams. Veel van de leerlingen met wie op deze manier contact
werd gelegd, reageerden positief.
Docenten worden de laatste dagen overspoeld door ingeleverd werk. Veel van de leerlingen maken
het werk dat van hen wordt gevraagd. De keerzijde is dat het beoordelen van dat werk erg tijdrovend
is. Bovendien hebben ook docenten af en toe wat rust nodig. Verwacht dus niet dat werk dat om
11.00 uur ’s avonds is ingeleverd om acht uur de volgende ochtend is nagekeken! Op school en thuis
zijn medewerkers iedere dag weer bezig om leerlingen te helpen bij het werk dat zij voor leerlingen
hebben klaargezet. Sommige collega’s hebben daar zelfs de krant mee gehaald door hun leerlingen
een lespakket te brengen met een lesopdracht, de ingrediënten en het recept om thuis voor het
gezin een maaltijd te bereiden.
Helaas zijn er ook altijd leerlingen die gebruik maken van de situatie en eigen regels bedenken die er
in resulteren dat er zo weinig mogelijk aan schoolwerk wordt gedaan. Ondanks gemaakte afspraken
waren bijvoorbeeld enkele leerlingen niet op het afgesproken moment aanwezig. Ook zijn er nog
steeds leerlingen die geen werk inleveren. De leerling zelf is hier al over benaderd, er worden
pogingen gedaan om ook ouders hierover te informeren. Of je in de eerste klas zit of in een
examenklas, uiteindelijk kan het schooljaar alleen worden afgesloten als alle opdrachten zijn
gemaakt en op tijd zijn ingeleverd. Het zou zo jammer zijn wanneer je als leerling in dit uitzonderlijke
schooljaar aan het eind alsnog blijft zitten of zonder diploma de school moet verlaten!
Komende week doen alle collega’s opnieuw pogingen om met alle leerlingen in contact te komen. De
mogelijkheid om digitaal via MS Teams instructie te geven zal verder worden uitgebreid. Opnieuw
zullen er via Magister opdrachten voor de verschillende vakken in de agenda van leerlingen worden
geplaatst. We gaan er van uit dat de opdrachten worden gemaakt en ingeleverd. Leerlingen die
vragen hebben kunnen dit via de mentor melden of hun vraag direct digitaal aan de docent stellen.
We doen ons uiterste best om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en gemaakt werk na te
kijken. Docenten ervaren wel dat het geven van een individuele aanwijzingen op papier vele malen
meer tijd vraagt dan een klassikale instructie aan 24 leerlingen tegelijk. Maar….we houden vol!
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