Aan alle leerlingen van de Duin en Kruidbergmavo en hun ouders/verzorgers

Driehuis, 16 maart 2020

Betreft: Maatregelen coronavirus

Beste ouders/leerlingen,
Gistermiddag hebben wij u geïnformeerd over het besluit van het College van Bestuur om vandaag
geen onderwijsactiviteiten aan te bieden. Het besluit van de overheid om tussen 16 maart en 6 april
de scholen te sluiten betekent dat we een aantal maatregelen genomen hebben waarbij we voorrang
geven aan onderwijs in aangepaste vorm. Overige schoolactiviteiten gaan niet door of worden tot
nader order uitgesteld.
We hebben de volgende zaken voor iedereen op een rijtje gezet:
Onderwijs
•

Vanaf woensdag 18 maart gaat het onderwijs in aangepaste vorm zoveel als mogelijk door.
Dit betekent dat de leerlingen thuis (deels) zelfstandig aan de slag gaan, deels via online
lessen. We maken daarbij gebruik van de mogelijkheden van Magister en Microsoft Teams.
De handleidingen hiervoor mailen we morgen aan alle leerlingen.

•

Vandaag en morgen hebben docenten en de schoolorganisatie de gelegenheid om zich voor
te bereiden op deze aangepaste vorm van onderwijs.

•

Docenten zorgen dat gedurende deze periode in Magister (onder het kopje huiswerk)
zichtbaar is wat leerlingen moeten doen om bij te blijven met de stof.

•

In Magister (onder het kopje huiswerk of studiewijzer) zijn onder meer inlevermomenten,
ondersteunend lesmateriaal en antwoordbladen opgenomen.

•

In het lesrooster van Magister wordt kenbaar gemaakt dat op dat moment via Microsoft Teams
een interactieve instructie gepland staat.

•

We verwachten dat leerling minimaal twee keer per dag hun e-mail (Magistermail) lezen.

Examenklassen
•

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor
examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting
van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens voorlopig
geen doorgang vinden.

•

De aangekondigde maatregelen onder het kopje onderwijs zijn ook van toepassing op de
examenklassen.

•

Examenkandidaten kunnen – vooruitlopend op de besluitvorming - verder gaan met de
voorbereiding op de schoolexamens en het Centraal Examen.

Boeken ophalen uit kluisjes op dinsdag 17 maart
•

Een aantal leerlingen heeft op school misschien nog boeken, schriften e.d. in het kluisje
liggen. We verwachten dat dit een heel kleine groep leerlingen betreft maar de leerlingen die
nog iets uit hun kluisje willen halen, kunnen dit doen op dinsdag 17 maart a.s. tussen 09.0010.00 uur (onderbouw) en tussen 10.00-11.00 uur (bovenbouw). Haal je spullen op een
rustige, vlotte en verantwoorde manier op en blijf niet rondhangen in of voor de school.

Overige schoolactiviteiten
•

Het onderwijsleerproces heeft in deze bijzondere tijd alle prioriteit. De schoolleiding heeft
daarom helaas moeten besluiten om de geplande projectweek (11 t/m 15 mei) te annuleren.
In deze week volgen de leerlingen een regulier lesrooster, binnen de kaders van de
maatregelen van de overheid.

•

Over andere activiteiten zullen wij u later nader informeren.

Bereikbaarheid school
•

De school is de komende periode telefonisch bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur.

•

De schoolleiding en leerjaarcoördinatoren zijn zoveel als mogelijk op school bereikbaar.

•

Docenten werken vanuit huis of vanuit school en zijn per mail bereikbaar.

We doen graag een beroep op alle leerlingen en ouders/verzorgers om aan de nieuwe
omstandigheden zo goed mogelijk mee te werken. De komende periode is dus zeker geen vakantie.
Deze aangepaste onderwijsvorm brengt de nodige beperkingen met zich mee. Met elkaar proberen
we hierin de goede weg te bewandelen.
Bij alles staat de gezondheid en veiligheid van leerlingen, gezinnen en medewerkers voorop.
Het zijn lastige besluiten die we moeten nemen, maar we hopen op uw begrip in deze bijzondere
omstandigheden.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt deze per e-mail kenbaar maken bij de
afdelingsleider en/of leerjaarcoördinator.
Met vriendelijke groet,

M.J. Boelsma
rector

