Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen

IJmuiden, 2 april 2020

Betreft: Update maatregelen bestrijden coronavirus

Beste ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Het kabinet heeft dinsdagavond bekend gemaakt dat de Coronamaatregelen worden verlengd tot 28 april
2020. Dit betekent dat school is gesloten voor het verzorgen van lessen en dat we doorgaan met onderwijs
op afstand. Wij zullen u in elk geval op de hoogte houden wanneer er meer informatie beschikbaar komt
over het moment waarop onderwijsactiviteiten op school hervat kunnen worden.
Onze eindexamenleerlingen zijn de laatste week geconfronteerd met het wel of niet doorgaan van
schoolexamens en eindexamens. We informeren eindexamenleerlingen en hun ouders regelmatig apart,
buiten deze mailing om. Indien u als ouder van een niet-eindexamenleerling benieuwd bent naar deze
communicatie, dan is die terug te vinden op de website van school.
We zijn geweldig trots op onze medewerkers dat zij in zo’n korte tijd digitaal onderwijs hebben kunnen
organiseren voor onze leerlingen. We willen graag dat leerlingen thuis zoveel mogelijk blijven leren. En dat
is niet altijd gemakkelijk. De dagelijkse routines in de meeste gezinnen zien er totaal anders uit. Veel
ouders moeten thuiswerken en tegelijkertijd hun kinderen begeleiden en de goede sfeer thuis behouden.
Wij waarderen de inzet van alle ouders enorm. Zonder hen zou het digitaal onderwijs minder succesvol zijn.
Voor iedereen is het een uitdaging om zoveel mogelijk het ‘onderwijs’ te laten doorgaan. Het is goed om te
weten dat leerlingen en ouders voor vragen of een luisterend oor altijd bij de mentor terecht kunnen.
Ondersteuning bij thuisonderwijs
Iedereen vindt het lastig zoals we in deze tijd met elkaar gedwongen thuiszitten en ondertussen moeten
werken voor school of vanwege onze baan. Het Centrum voor Jeugd en Gezin uit Kennemerland heeft een
aantal tips bij elkaar gezet voor het verplichte thuisonderwijs. Deze tips en meer informatie kunt u vinden
op: https://cjgkennemerland.nl onder de knop ‘Coronavirus, informatie en tips’.

Ondersteuning door het zorgteam
We willen alle ouders en leerlingen graag laten weten dat jullie in deze moeilijke tijd contact kunnen
opnemen met de medewerkers van het zorgteam van het Vellesan College. Omdat de school dicht is
vanwege het coronavirus kunnen we niet met elkaar in gesprek rond de tafel, maar onze zorgmedewerkers
zijn wel bereikbaar via mail: zorgteam@vellesancollege.nl.
Bij het zorgteam kun je, net als bij je mentor, terecht als je niet zo lekker in je vel zit en hier niet alleen
uitkomt. Misschien heb je het nu wel extra moeilijk, omdat je de hele dag thuis zit en je nergens naartoe
kan. Kan je hulp gebruiken of heb je ons nodig, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Je kunt ons dus bereiken op het volgende e-mailadres: zorgteam@vellesancollege.nl.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met je op en kijken dan samen hoe we jou het beste kunnen helpen! Dit
kan bijvoorbeeld via telefoon of met een videogesprek via Teams.

Onderwijs op afstand
Om duidelijkheid te scheppen wijzen we u graag nogmaals op de volgende afspraken rondom het
thuisonderwijs:
•

Het huiswerk kun je vinden in magister;

•

Het huiswerk dat je in moet leveren, kun je inleveren op drie manieren.
Kijk ook goed naar wat de docent vraagt:

•

•

Magistermail

•

Magister ELO -opdrachten

•

Microsoft Teams -opdrachten

Contact met je docent buiten online/live aangeboden lesmomenten om, gaat via Magistermail (stel
hen op die manier ook vragen over de lesstof);

•

Contact met je docent tijdens online/live aangeboden lesmomenten gaat via Microsoft Teams;

•

Het moment dat er sprake is van een online/live aangeboden les wordt vermeld in Magister bij
huiswerk;

•

Online aangeboden lessen worden alleen gegeven op de momenten dat het vak ook ingeroosterd
staat in Magister;

•

Uitleg over het thuis aan school werken staat op de website van het Vellesan College. Neem daar
een kijkje als er nog onduidelijkheden zijn;

•

Heb je vragen? Neem dan direct contact op met je mentor of de leerjaarcoördinator. De
leerjaarcoördinatoren zijn goed te bereiken via hun magistermail.

In de periode van 6 tot en met 24 april worden voor de eindexamenkandidaten mondelinge schoolexamens
op afstand afgenomen. De docenten die daar bij betrokken zijn zullen niet of minder bereikbaar zijn voor
online/live lessen zijn, dan je gewend bent.

Overgang naar volgend leerjaar
Nu de maatregelen zijn verlengd, kunnen wij ons voorstellen dat dit bij leerlingen en ouders ook vragen
oproept. Leert mijn kind voldoende in deze situatie en wat betekent dit voor zijn of haar ontwikkeling? Is er
straks sprake van leerachterstand? En hoe haal je dat dan in? Hoe gaat het straks met toetsen en cijfers?
Gaat mijn kind over naar het volgende leerjaar?
Wij staan nu voor de uitdaging om de bevordering naar een volgend leerjaar zo goed mogelijk vorm te
geven. We kijken hierbij naar welke onderdelen van het onderwijs aan de orde moeten komen, hoe we de
toetsing kunnen organiseren en hoe we de bijzondere omstandigheden moeten meewegen. We hopen
leerlingen en ouders vóór de meivakantie hierover nader te kunnen informeren.
Wij blijven ons uiterste best doen om het onderwijsproces de komende periode in deze bijzondere
omstandigheden te laten doorgaan. Zoals we eerder al hebben aangegeven, vergt dat veel van leerlingen,
onderwijsondersteunend personeel, docenten en directie, maar zeker ook van u als ouder(s)/verzorger(s).
Wij willen u nogmaals danken voor uw begrip en flexibiliteit in deze complexe tijden.

Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

