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Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Nieuwsbrief V a

Gorinchem, 22 april 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Zoals vorige week toegezegd ontvangt u/ontvangen jullie deze nieuwsbrief n.a.v. de nieuwe
besluiten van de regering in de strijd tegen het coronavirus. Wat het onderwijs betreft: de
basisscholen mogen weer beperkt worden geopend vanaf 11 mei a.s., de middelbare scholen
voorlopig nog niet. Wij bereiden ons wel voor op een mogelijke, beperkte opening vanaf
di 2 juni a.s., daarover wordt in de loop van de komende maand een beslissing genomen.
Het goede nieuws van het RIVM t.a.v. de kinderen van 13 t/m 18 jaar is, dat er in deze leeftijdsgroep
weinig kinderen met het virus zijn besmet en dat kinderen uit deze leeftijdsgroep zelf weinig
leeftijdgenoten en volwassenen besmetten. Maar gezien het feit dat middelbare scholen vaak een
regiofunctie hebben en (beperkte) opening van middelbare scholen meer reisverkeer veroorzaakt,
blijven wij voorlopig gesloten. Daarom eerst een geleidelijke opening van het basisonderwijs,
daarna het middelbaar onderwijs in zogenoemde anderhalvemeterscholen.
Het bovenstaande heeft het volgende tot gevolg:
 De reparatietoetsen klas 1 t/m 4 worden niet op ma 4 mei a.s. gemaakt. Het is wel de
bedoeling dat de resultaten in de loop van de komende maand bekend zijn. Daarom zullen
de reparatietoetsen zoveel mogelijk digitaal worden afgenomen. De leerlingen dienen zich
in de vakantie voor te bereiden, kort na de meivakantie worden jullie geinformeerd over de
gang van zaken.
 Vanaf ma 4 mei a.s. vinden de lessen klas 1 t/m 5 voorlopig nog steeds online plaats.
SOM is en blijft de eerste informatiebron voor lesstof, huiswerk en verwijzing naar andere
instructiemiddelen.
 Ook de inhaaltoetsen en herkansingen van klas 5, gepland voor ma 25 en di 26 mei, worden
in de maand mei digitaal afgenomen. Ook hierover worden de leerlingen kort na de
meivakantie geïnformeerd.
 De excursie naar Xanten in leerjaar II komt voor dit schooljaar te vervallen. Ook de
toneelmarathon van leerjaar II in theater ’t Pand zal niet plaatsvinden op de geplande data
in mei, mogelijk vinden we nog een mogelijkheid aan het einde van dit schooljaar.
 Voor leerjaar VI, onze examinandi, verandert er niets in de planning, te beginnen met het
toetsinkijkmoment op di 12 mei a.s., als voorbereiding op de herkansingen trimester 3.
Ik wijs de leerlingen nog op het feit dat bij de lessen en toetsen online mobiele telefoons worden
gebruikt. Dat werkt in meerdere gevallen niet goed, zorg voor een geschikt device (bijvoorbeeld een
laptop).
Een fijne voortzetting van de meivakantie gewenst, met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Hans Ruitenbeek, rector
h.ruitenbeek@camphusianum.nl

