Beste ouders en verzorgers,
Wij werken op dit moment hard aan lesprogramma’s voor onze leerlingen om het leerproces
zo goed mogelijk doorgang te kunnen laten vinden. Hieronder enkele mededelingen.
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Leerlingen kunnen t/m dinsdag 17 maart 16.00 uur de school in om boeken uit
hun kluisje op te halen, daarna is de school dicht voor leerlingen.
De school is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.00 tot 16.00 uur.
Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders zijn per mail
bereikbaar.
Mailadressen zijn te vinden op de website.
Mocht u geen opvang hebben voor uw kind en heeft u een vitaal beroep, dan
kunt u dat mailen naar schoolstraat@rgomiddelharnis.nl
U kunt dit mailen tot dinsdag 17 maart 16.00 uur.
Met ingang van woensdag 18 maart werken de leerlingen volgens hun
lesrooster aan hun vakken. Docenten zijn voor de leerlingen beschikbaar
volgens het bestaande rooster voor hulp op afstand. Dit brengt ook structuur
aan in de dag van de leerlingen.
We vinden het belangrijk dat mentoren hun leerlingen monitoren en
begeleiden. Het verplichte thuis zijn is voor de ene leerling gemakkelijker dan
voor de ander. De mentor zorgt ervoor dat er elke week contact is met de
leerling via mail of telefoon;
Om contact te onderhouden tussen docenten en (een groep) leerlingen
werken we via apps, Google hangout e.d.
Van alle ouders vragen we een stimulerende houding in het begeleiden van
hun kind(eren). Zorg voor een rustige omgeving zonder afleiding (een telefoon
op het bureau werkt bijvoorbeeld erg afleidend) en geef complimenten bij
inspanningen van uw kind(eren);
Indien uw kind in de trajectgroep werkt, dan ontvangt uw kind binnenkort
informatie over de begeleiding door de trajectgroepmedewerker.
Informatie over de toetsen, toetsweek en examens volgt zodra er meer
bekend is.
De informatieavond van donderdag 19 maart voor ouders/verzorgers van
leerjaar 2 komt te vervallen. We zullen u z.s.m. van de nodige informatie
voorzien die op die avond zou worden besproken.
Bij gezondheidsklachten zoals vermeld door RIVM gaarne wel melden bij de
administratie (schoolstraat@rgomiddelharnis.nl)
Alle excursies en activiteiten tot en met 6 april komen te vervallen.

Voor u en ons, de leerlingen en de medewerkers van de RGO, is dit een onwerkelijke en
onzekere situatie. Wij doen ons uiterste best om in deze nieuwe omstandigheden, vanuit
huis, het leerproces vorm en inhoud te geven. Via de mail houden we u steeds op de hoogte
van de ontwikkelingen.

