Delft: 15 april 2020 (08.05 uur)

Betreft: verantwoordelijkheden

Aan de ouders en leerlingen van sc Delfland,

Beste ouders,
Onderstaande brief werd vandaag door één van de mentoren geschreven
aan de leerlingen van zijn klas. Eigenlijk staat er precies in wat op dit
moment belangrijk is voor alle leerlingen. Volgende week begint de twee
weken mei-vakantie. De school zal dan gesloten zijn. Leerlingen die achter
lopen met hun schoolwerk kunnen ook tijdens die vakantie werk inleveren
via de ELO. Een mooie gelegenheid om achterstallig werk alsnog in te
leveren. Pas volgende week dinsdag horen we of en wanneer de scholen
weer open kunnen. Zodra we hier meer over weten, hoort u dat van ons.
Laten we er nu samen voor zorgen dat de leerlingen eind van het jaar
over kunnen of hun diploma halen.

Met vriendelijke groet,

C.L. Barto
directeur

De brief:

Aan de leerlingen van mijn mentorklas,

Beste en lieve leerlingen van mij, hier maar weer eens een berichtje om
jullie een hart onder de riem te steken, maar tegelijkertijd ook om een
waarschuwing af te geven.
Een hart onder de riem voor diegenen die vanaf het begin trouw doen wat
er wordt gevraagd en het werk maken en keurig inleveren, vragen stellen
op het juiste moment en hun zaakjes tiptop op orde hebben!
Maar ook een waarschuwing aan diegenen die denken dat niet maken en
inleveren van het werk, het negeren van Magister of de ELO en het niet
volgen van de Teams-overleggen, zonder consequenties kan en zal
blijven!
We zijn nu een aantal weken onderweg om de gevolgen van de crisis zo
goed mogelijk het hoofd te bieden. Dat vraagt nogal wat van jullie, maar
ook van mij en mijn collega’s. Zoals al eerder gezegd is het geenszins
vakantie en moet het onderwijs op de één of andere manier doorgang
vinden.
In het begin is het allemaal spannend, nieuw en moet iedereen zijn draai
zien te vinden. Om dit allemaal zo goed mogelijk tot stand te brengen
hebben we als school een aantal hulpmiddelen ingezet om de voortgang
zo goed mogelijk te realiseren: Magister, Teams en mail.
De werkwijze is eenvoudig:
1. je kijkt op Magister wat je moet doen en wanneer je iets moet
inleveren. Instructie wordt bijgevoegd en/of aangehangen.
2. je kijkt op de ELO wat je moet doen en wanneer je iets moet
inleveren. Instructie wordt bijgevoegd en/of aangehangen.
3. je kijkt in Magister wanneer er een Teams-overleg is en dat is
steeds om 10.00 u., tenzij anders afgesproken wordt. Daarin kan je
aangeven hoe het loopt, wat je tegenkomt en waar je problemen
ondervindt en dus ondersteuning bij wilt hebben.

Laten we proberen de draad van het zelfstandig werken, die jullie in het
begin zéér goed volgden, wederom op te pakken en de schouders er
onder te zetten. Net als jullie liever in de klas zitten, sta ìk liever vóór
jullie, maar dat is nu even niet de werkelijkheid! De werkelijkheid is dat
we samen op afstand onze verantwoordelijkheden moeten dragen en doen
wat er van ons wordt verlangd!!
Voor jullie is dat je werk op tijd maken, inleveren via de mail of b.v. door
een foto via de mail, zodat ik zicht hou op de voortgang en straks met een
gerust hart kan aftoetsen.
Hou vol en doe je best!! Je kunt het!!

Jullie mentor

