Corona update

donderdag 26 maart 2020

Voor leerlingen (cc: ouders)
Beste leerling,

Lesrooster geldt ook thuis
Het onderwijs gaat door, ook in deze situatie. De manier van werken is natuurlijk wel heel
erg veranderd. Maar toch vinden we het belangrijk dat je je schoolwerk zo goed mogelijk
blijft doen. Met hulp van je mentor, vakdocent en ook anderen in je eigen leefomgeving.
Vorige week was het Lingecollege vooral druk met het vormgeven van het onderwijs op
afstand. Magister, mail en Microsoft Teams zijn flink in gebruik. Tijdens een bepaald lesuur
waren er wel 1000 deelnemers tegelijk in Teams actief!
We verwachten dus ook dat je tijdens afgesproken contacten en tijdens lesuren actief
deelneemt. Een lesuur weigeren is niet normaal: je zit tenslotte op school. Ziekmeldingen
kunnen dus ook via de afgesproken kanalen. We hopen dat dit niet nodig is natuurlijk.
Op school denken we intensief na over toetsing, advisering en bevordering en over de
PTA’s in de niet-examenklassen. Informatie daarover ontvangt iedereen zodra dat kan.

Handleiding en FAQ Microsoft Teams
De kans is groot dat je al live les hebt gehad via Microsoft Teams. Heb je nog vragen over
het werken met Microsoft Teams, dan helpt deze instructie voor leerlingen je verder op
weg. Ook handig: een handleiding gemaakt door kinderen voor Microsoft Teams.

Voorbereiding eindexamens in volle gang
Pas twee dagen geleden hoorden we dat het Centraal Eindexamen dit jaar niet doorgaat.
Dit heeft enorme gevolgen. Vooral voor de kandidaten zelf. Als school zijn we ons daarvan
bewust. We zouden graag heel snel zekerheid en duidelijkheid bieden. Maar: zorgvuldigheid
is nu het allerbelangrijkste. Het examen moet tenslotte net als altijd voldoen aan alle eisen,
ook de nieuwste eisen.
Om de schoolexamens goed in te richten, moeten nog veel vragen beantwoord worden.
Sommige vragen liggen bij de overheid: een nieuwe zak-slaagregeling, duidelijkheid over
het openstellen van scholen, kaders voor herkansingen en planning. Andere vragen zijn we
op school aan het bestuderen, zoals: hoe we om moeten gaan met praktijkexamens,
vragen over de (digitale) vormgeving voor toetsing op afstand, vragen over nog niet
getoetste onderdelen per vak. We informeren je direct zodra we meer duidelijkheid kunnen
geven.
Voor dit moment geven wij nog het volgende mee: niemand is nog definitief gezakt en
niemand is nog definitief geslaagd. Blijf je dus voorbereiden, ook al is dat nu lastig. Wij
hopen natuurlijk dat straks bij iedereen de vlag ook echt uit mag. Zo lang dat niet zo is,
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raden we de kandidaten aan de lessen, adviezen en hulp van leraren en mentoren te
volgen. Op de goede afloop!

Planning inhaalwerk PTA’s
Zit je op het beroepscollege of de mavo? Dan ontvang je zeer binnenkort een nieuwe
planning voor het inhaalwerk voor je PTA. In die planning houden we rekening met de
laatste richtlijnen van het RIVM. En uiteraard zorgen we ervoor dat jij je PTA op tijd kunt
afronden.

Geen school, geen sport, veel thuis. Hoe ga je
daarmee om?
Door het coronavirus is het leven van iedereen, dus ook van jou, flink veranderd. Je gaat nu
even niet naar school. Jij en je ouders zijn waarschijnlijk veel meer samen thuis dan je
gewend bent. Het kan best lastig zijn om daarmee om te gaan. Het Nederlands
Jeugdinstituut heeft tips verzameld die je kunnen helpen om je draai te vinden in de
nieuwe situatie. Ook vind je er antwoorden op vragen over allerlei zaken die met het
coronavirus te maken hebben. Je ouders kunnen er ook veel informatie en tips vinden.

Voor eindexamenleerlingen: gratis oefenexamens
De centrale eindexamens gaan niet door. Eindexamenleerlingen moeten nog wel een
aantal schoolexamens maken. Om je goed voor te bereiden kun je oefenen met echte
examens maken. Uitgeverij Noordhoff biedt Examensprint aan. Daarin maak je eerst echte
examenvragen. Daarna zie je per vraag wat het juiste antwoord is. Met uitgebreide uitleg.
Examensprint is er voor alle schoolniveaus en voor veel vakken. Je kunt Examensprint nu
tijdelijk gratis bestellen bij Uitgeverij Noordhoff.

Ook andere schoolactiviteiten afgelast
Zoals bekend zijn de schoolgebouwen nu gesloten. Ook alle schoolactiviteiten, zoals
evenementen, zijn tot nader order afgelast.

Hoe zit het met de gewone nieuwsbrieven?
Vanwege de vele corona-updates hebben we deze week de gewone
ouderbrief/lyceumbrief overgeslagen. Sommige berichten zijn daardoor vervallen. Daarvoor
vragen we ieders begrip. We hopen langzamerhand weer meer gewone updates te kunnen
gaan vermelden.
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam,
Toine Schinkel
Bestuurder
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