Corona update

maandag 23 maart 2020

Voor leerlingen (cc: ouders)
Beste leerling,
Morgen starten de schoolexamens voor leerlingen van het beroepscollege en de mavo. Het
Lingecollege houdt zich aan de richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te
beperken. Daarom gelden strenge richtlijnen tijdens de schoolexamens. We willen daarmee
zorgen voor een veilig en goed verloop van deze spannende periode. De instructies lees je
in deze nieuwsbrief.

Schoolexamens starten deze week
De schoolexamens voor het beroepscollege of mavo starten morgen, dinsdag 24 maart. De
schoolexamens voor het lyceum beginnen donderdag, 26 maart. Afgelopen week heb je je
via mail (Magister) de planning ontvangen voor jouw schoolexamens. Daarin vind je alle
belangrijke informatie over jouw examens.

Instructie schoolexamens voor beroepscollege en
mavo
@Ouders van leerlingen op het beroepscollege of mavo
Morgen starten we met het programma om de schoolexamen af te ronden. Dit verloopt
anders dan uw kind gewend is. Vandaar dat we u vragen onderstaande richtlijnen goed
door te nemen met uw kind. Als uw kind zich niet aan de regels houdt en/of aanwijzingen
negeert, kunnen we niet anders dan hem/haar de toegang tot de toets en verdere toetsen
te ontzeggen.

LET OP: instructies voor de schoolexamens op het lyceum volgen dinsdag 24 maart of
woensdag 25 maart.

Beste leerling. Morgen starten we met het programma om je schoolexamen af te ronden. Dit
verloopt anders dan je gewend bent. Daarom vragen we je de onderstaande richtlijnen goed
door te nemen. Het is belangrijk dat je je hier strikt aan houdt, omdat het gaat om de
veiligheid van jou en de mensen in je omgeving.
Een van de belangrijkste richtlijnen is: houd 1,5 meter afstand. We controleren hier streng
op. Als een leerling zich niet aan de regels houdt en/of aanwijzingen negeert, wordt
hem/haar de toegang tot de toets en verdere toetsen ontzegd.
Aankomst op school
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Als je op school aankomt, kom je binnen bij de hoofdingang aan de Teisterbantlaan. De
ingang aan de Tielerwaardlaan is gesloten. Via de hoofdingang rijd je naar de fietsenstalling
van de mavo. Bij de ingang staat iemand die je de weg wijst en je een gekleurd papier
geeft. Je parkeert je fiets op de plek die je wordt aangewezen.
Binnenkomst gebouw
Kijk je welke nooddeur van de aula is gemarkeerd met dezelfde kleur als de kleur van het
papier dat je hebt gekregen. Door de deur met dezelfde kleur ga je naar binnen. Je laat aan
de medewerker die bij de deur staat jouw gekleurde kaartje zien. Als jouw kaartje
overeenkomt met de markering op de deur kun je naar binnen.
Eenmaal binnen
Als je binnen bent, wordt je een plek aangewezen en daar ga je dan zitten. Het is niet
toegestaan zelfstandig ergens anders te gaan zitten of te gaan lopen. Dat is natuurlijk
lastig als je klasgenoten ziet die je al een tijdje niet gezien hebt. Maar het kan helaas niet.
Na de toets
Na de toets kun je weg als de surveillant dat aangeeft. De surveillant wijst aan welke deur
je kunt gebruiken. Als je weer buiten komt, ga je direct naar jouw fiets en vervolgens
verlaat je direct het terrein om naar huis toe te gaan. Volg daarbij de aanwijzingen van de
medewerkers buiten. Het is niet toegestaan om te blijven. Ook niet rondom het
schoolgebouw.
Succes
We wensen iedereen succes met de toetsen en hopen door het zo goed mogelijk te
begeleiden we een goed resultaat behalen. Bereid je goed voor. Wij zijn ook voorbereid.
Succes!

Handleiding Microsoft Teams
De ICT-werkgroep en onze collega’s van ICT werken heel hard om het lesgeven op afstand
te ondersteunen en makkelijker te maken. Microsoft Teams is inmiddels in gebruik.
Misschien heb je zelfs al een paar lessen gevolgd via Teams. Handig om door te nemen: de
handleiding voor Teams.

Wijkteams Jeugd staan voor je klaar
Deze coronatijd vraagt veel van iedereen. We zien ontzettend veel flexibiliteit en wilskracht
om bij onze leerlingen om thuis hun lessen te blijven volgen en er het beste van te maken.
Maar soms kan deze vreemde situatie even (te) moeilijk zijn. De wijkteams Jeugd van de
Gemeente Tiel staan klaar om ondersteuning te geven of een luisterend oor te bieden aan
wie dat wenst. Heb je behoefte aan contact met één van de wijkteams? Hier vind je alle
gegevens: https://www.tiel.nl/wijkteams-jeugd.
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam,
Toine Schinkel
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