Delft,
Betreft

16 maart 2020
Informatie maatregelen

Geachte ouders/verzorgers,
Vanwege de maatregelen van de overheid doen collega’s komende weken hun werk in een
vrijwel lege school. Deze situatie is heel bijzonder en vraagt om speciale maatregelen. We
kunnen alleen vooruit als iedereen zich positief inzet. Daar gaan we dus van uit!
De boodschap voor de leerlingen is: “Ga thuis aan de slag voor school.” Aan de ouders willen we
vragen om af en toe over de schouder van de leerling mee te kijken. Het helpt als leerlingen zien
dat ouders belangstelling hebben voor wat ze doen.
We realiseren ons dat de ontstane situatie verre van ideaal is maar willen er alles aan doen
om te helpen het virus in te dammen. Omdat onze school tot 6 april door de genomen
maatregelen gesloten zal zijn, volgt hieronder informatie over een aantal zaken.
Ophalen schoolspullen
Leerlingen zullen op afstand de lessen gaan volgen. Sommige leerlingen hebben nog
schoolspullen (boeken e.d.) op school, die nodig zijn voor hun schoolwerk.
Leerlingen kunnen met hun mentor een afspraak maken over een tijdstip waarop ze de
gelegenheid hebben de spullen op te halen. We willen daarbij voorkomen dat er grote
groepen tegelijk in de school aanwezig zijn en er gelden strikte regels:
• Leerlingen gaan alleen naar binnen om hun spullen op te halen.
• Ze hebben daarvoor 5 minuten de tijd.
• Ze houden onderling afstand van minimaal twee meter en praten niet.
• Na het pakken van de spullen gaan leerlingen direct naar buiten en verlaten het
schoolterrein.
Onderwijs op afstand
Vanaf dinsdag 17 maart zullen de docenten lessen en werk op de ELO hebben geplaatst. Vragen
over het vak kan je aan de docent stellen via berichten op de ELO. Wij gaan er vanuit dat de
leerlingen de instructies van de vakken opvolgen, zodat als de school weer start, zij de lesstof
bijgehouden hebben vanuit huis. Dat vergt wel de discipline om thuis aan de slag te blijven,
maar daar hebben we alle vertrouwen in.
•
•
•
•

Het huiswerk dat in Magister wordt geplaatst, is leidend voor wat er verwacht
wordt van de leerlingen en wordt up-to-date gemaakt.
Er kan vanuit Magister worden verwezen naar opdrachten in de ELO.
Gemaakte opdrachten worden via de ELO ingeleverd.
Informatie voor leerlingen kan worden verzonden via hun schoolmail. Het is belangrijk
dat leerlingen deze mail in de gaten houden.

Aan ouders wordt gevraagd hun kind te ondersteunen. Ook ouders kunnen samen met hun kind
de lesstof in Magister vinden. Als u of uw kind niet kan inloggen in Magister en/of de ELO kan er
tussen 09.00 en 11.00 uur naar school gebeld worden. Voor problemen met inloggen op de ELO
kan je ook een mail sturen naar r.krom@sc-delfland.nl.
(School)examen
Met betrekking tot de toetsweek van het schoolexamen volgen we de richtlijnen van het
ministerie. Alle gemaakte afspraken voor het inhalen van toetsen worden opgeschort.
Leerlingen zijn er zelf voor verantwoordelijk dat ze de lesstof bijhouden.
Vandaag hebben we te horen gekregen dat er tot nader order geen schoolexamens afgenomen
mogen worden. We krijgen zo snel mogelijk te horen of en onder welke voorwaarden schoolexamens
eventueel wel door kunnen gaan. Als we daarover meer weten, laten we dat zeker weer horen.
Afspraken
Alle fysieke afspraken en gesprekken op school zijn per direct opgeschort. Per mail kunt u wel
contact opnemen.
Vragen
Als u algemene vragen hebt, dan verwijzen we naar de FAQ op de website.
Staat het antwoord er niet bij, dan kunt u het beste uw vraag naar info@sc-delfland.nl mailen.
Vakspecifieke vragen kunnen per mail of via de ELO aan de docenten gericht worden.
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