Beste ouders, verzorgers,
Zoals u weet heeft de minister besloten dat het Schoolexamen doorgang moet
vinden. De realiteit van dit moment is echter dat Goeree-Overflakkee op het kaartje
van het RIVM steeds meer kleur krijgt als gevolg van een stijgend aantal
besmettingen. Deze situatie zet de voortgang van het Schoolexamen in een totaal
ander daglicht.
Deze week staan er voor veel leerlingen inhaaltoetsen gepland. Daarvoor is de inzet
van veel collega' s nodig. Nu bekend is dat het coronavirus op papier 24 uur
overleeft, vinden wij dit een onwenselijke situatie. Ons aller gezondheid wordt
immers zo op het spel gezet.
Vanmorgen heeft de directie deze situatie besproken en daarom het volgende
besloten:
●
●
●
●
●

Met ingang van dinsdag 24 maart is de school gesloten voor leerlingen en
docenten;
Eerder gemaakte afspraken over inhaaltoetsen komen tot nader order te
vervallen;
De administratie van de school is iedere dag bereikbaar van 8.00 - 12.00
uur;
Inhaaltoetsen en de start van de geplande toetsweek worden in ieder
geval uitgesteld tot na 6 april;
Het CSPE (praktijkexamen voor de beroepsgerichte vakken) wordt tot
nader order uitgesteld. Dit examen mag tot eind juni worden afgenomen.

Zodra verandering in de situatie plaatsvindt, informeren wij u vanzelfsprekend
opnieuw. Om met elkaar de komende weken het onderwijsproces zo soepel mogelijk
te laten verlopen, herhalen we graag nogmaals een aantal afspraken:
●
●
●
●
●

Docenten en leerlingen volgen hun normale lesrooster.
Docenten zijn tijdens de lessen beschikbaar (bv via Google-hangouts)
Leerlingen vinden hun opdrachten en huiswerk in het document ‘les op
afstand’;
De mentoren hebben wekelijks telefonisch contact met hun
mentorleerlingen en vragen hoe het met hen gaat, of alles lukt en waar de
leerling nog ondersteuning nodig heeft;
Docenten geven leerlingen feedback op het gemaakte werk en volgen de
studievoortgang van de leerling.

Wij begrijpen dat deze situatie van iedereen extra inzet vraagt. Vaste patronen
moeten worden losgelaten. Dat valt niet mee.
We wensen iedereen sterkte en gezondheid toe! We hopen dat de situatie snel beter
zal worden.
Met vriendelijke groet,

De schoolleiding

