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Nieuwsbrief IV H

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Gorinchem, 19 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vanuit huis of vanuit een stille school werken wij zo goed als het kan door aan het verzorgen
van thuisonderwijs en verzinnen we oplossingen om activiteiten zo veel mogelijk door te
laten gaan. Natuurlijk hanteren we bij alles de richtlijnen van het RIVM. In deze update
kunnen wij u/jullie het volgende melden:
Het onderwijs op afstand
De leerlingen konden allemaal vanaf gisteren aan het werk en hebben op verschillende
manieren contact met hun docenten. De leerlingen gaven wel aan dat het niet altijd duidelijk
is waar het werk te vinden is. We vragen collega’s daarom of ze vanaf maandag a.s. per dag
in SOM neerzetten waar het werk voor die dag te vinden is (vb: “Zie studiewijzer in SOM”,
“Zie Teams”). We snappen dat het overzicht bewaren en het doornemen van SOM tijd kost.
Ouders kunnen hun kind hierbij helpen door voorafgaand of aan het begin de schooldag een
half uurtje in te roosteren om te helpen bij het maken van een dagplanning.
Toetsmomenten
• Toetsweek III van klas 6 gaat door. Onze zesdejaars ontvingen hierover gisteren een
e-mail.
 De herkansingsmogelijkheid van dossiertoetsen op 30 en 31 maart in klas 5 wordt
uitgesteld en vindt op zijn vroegst eind mei plaats.
 De reparatietoetsen van 6, 7 en 8 april gaan vooralsnog gewoon door. Leerlingen
weten wat het reparatiewerk is en weten dat ze het reparatiewerk uiterlijk op 25
maart bij hun vakdocent moeten inleveren. Wat verandert, is dat het inleveren dit
keer digitaal gebeurt: Leerlingen sturen het werk via de mail aan hun docent. De
mailadressen zijn te vinden in de digitale schoolgids.
Rapportvergadering + tienminutengesprekken
 De rapportvergaderingen van 23, 25 en 26 maart gaan in aangepaste, schriftelijke
vorm door.
 Voor de ouderspreekavond van dinsdag 31 maart bedachten we ook een alternatief.
De vakdocenten voeren tussen 15.30 en 20.00 telefonisch tienminutengesprekken. In

het ideale geval zet u de speaker aan, zodat er een gesprek kan plaatsvinden tussen
leerling, ouder(s)/verzorger(s) en docent.
Let op: maandag 23 maart sluit de inschrijving voor de ouderavond. De mentoren
geven uiterlijk 30 maart aan de ouder(s)/verzorger(s) van hun mentorleerlingen het
rooster voor de avond door.
• We willen u vragen alleen tienminutengesprekken aan te vragen bij de vakdocenten.
Als u een gesprek met de mentor wilt, laat u dat dan via een mail aan hem/haar
weten. Zij nemen de eerste week van april contact met u op.
We hopen dat het onderwijs op deze manier zo goed mogelijk door kan gaan.
Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Monique van Amersfoort, Sieneke Daniëls, Martine van Duffelen, Bob van Haren, Arno
Pruissen, Hans Ruitenbeek en Erika de Valk

