Corona update

dinsdag 31 maart 2020

Voor leerlingen (cc: ouders)
Beste leerling,

School blijft gesloten, thuisonderwijs gaat door
De overheid heeft vanavond bekendgemaakt dat alle coronamaatregelen blijven gelden tot
en met dinsdag 28 april. Alle scholen blijven daarom gesloten tot en met dinsdag 28 april.
Voor het Lingecollege is de meivakantie dan al begonnen. Dat betekent dat alle locaties van
het Lingecollege gesloten blijven tot en met dinsdag 5 mei.
Het onderwijs op afstand gaat door volgens je lesrooster dat je in Magister kunt vinden. En
net als op een gewone schooldag moet je daarbij aanwezig zijn. Steeds meer lessen
worden inmiddels live gegeven via Microsoft Teams. Log op tijd in. Ben je ziek? Dan moet
één van je ouders je telefonisch ziekmelden.
Zodra helemaal zeker is wanneer we onze locaties weer mogen openen, hoor je dat
uiteraard van ons.

Woensdag planning schoolexamens en afronding
PTA bekend
Zou je dit jaar eindexamen doen? Dan ontvang je morgen, woensdag 1 april, per e-mail de
planning voor je schoolexamens en de afronding van het PTA. En een overzicht van de stof
die je voor elke toets moet kennen. Elke examenkandidaat krijgt hierover bericht.
Bij het afnemen van de schoolexamens houden we ons uiteraard strikt aan de
veiligheidseisen die de overheid heeft gesteld.
Let op: we wachten op de aangepaste landelijke slaag-zakregeling. Helaas weten we nog
niet wanneer deze regeling bekend wordt gemaakt. Pas als die bekend is, kan de school
bepalen wie geslaagd is.

Toetsen niet-examenjaren
Zit je niet in je examenjaar? We begrijpen dat je graag wil weten wanneer en hoe jij je
toetsen moet maken. Maar we kunnen je helaas nog geen datum geven. Belangrijk is dat je
jouw lessen blijft volgen en je opdrachten maakt. Daarmee houd je je kennis op peil en
maak je het voor jezelf zo gemakkelijk mogelijk.
Met vriendelijke groet namens het crisismanagementteam,
Toine Schinkel
Bestuurder
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