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Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zitten we in de tweede week van het onderwijs-op-afstand. Het ziet ernaar uit, dat we
voorlopig op afstand moeten blijven werken. We informeren u graag over een aantal zaken.
Examenkandidaten
Zoals bekend, gaat het centraal eindexamen dit jaar niet door en gaat op basis van het schoolexamen
bepaald worden of een leerling wel/niet slaagt. We zijn in afwachting van nadere informatie van het
ministerie over de kaders die hierbij gelden. Vervolgens overleggen wij met onze collega-scholen over
de wijze waarop wij uitvoering gaan geven aan het beleid van de minister.
Voor de duidelijkheid: tot nader order worden er geen schoolexamens afgenomen, ook niet digitaal en
op afstand.
We begrijpen dat dit voor onze examenkandidaten zeer onzekere tijden zijn en dat zij behoefte hebben
aan duidelijkheid. Op het moment dat die duidelijkheid er is, zullen wij u en hen daar zo snel mogelijk
over informeren. Tot die tijd is het zaak dat zij de instructies van hun docenten tijdens het onderwijs-opafstand opvolgen. Het is belangrijk dat u als ouder(s), verzorger(s) meekijkt en helpt daar waar nodig
met structuur aanbrengen en ondersteuning bieden.
Niet-examenleerlingen
Natuurlijk zijn het ook voor de leerlingen in de overige leerjaren bijzondere tijden. Voor hen is het
belangrijk actief aan te haken bij het onderwijs-op-afstand. Straks als de school weer open gaat, gaan de
lessen zoveel mogelijk verder op het punt waar het afstandsonderwijs dan opgehouden is. Gelukkig zien
wij in de verschillende voortgangsrapportages dat veel leerlingen serieus en goed bezig zijn. Aan ouders
de vraag de studievoortgang regelmatig met hun zoon/dochter te bespreken. Daar waar nodig, kunnen
leerlingen en ouders te allen tijde advies vragen aan de mentor en/of vakdocent.
Een aantal secties verzorgt ook online-lessen en veel docenten hebben digitale spreekuren. Van belang
is dat leerlingen dan 'op tijd in de les' zijn. De tijdstippen van deze activiteiten worden door de docenten
gecommuniceerd via itslearning. Daarnaast vinden er bijeenkomsten plaats via Microsoft Teams, ook dit
loopt via de docenten.
Op dit moment weten wij nog niet wanneer de school weer open mag. Als dat bekend is, informeren wij
u zo snel mogelijk over het verdere verloop van het schooljaar en de wijze waarop we gaan vaststellen
of een leerling bevorderd kan worden naar het volgende leerjaar.

Itslearning
Een aantal leerlingen geeft aan het lastig te vinden dat er geen eenduidigheid is in de manier waarop
vakken itslearning gebruiken. Wij kunnen ons dat voorstellen. Feit is echter dat voor alle vakken de
benodigde informatie over de te bestuderen stof en de te ondernemen activiteiten gepubliceerd is. Wij
verwachten dat leerlingen door het nu dagelijkse gebruik van itslearning snel inzicht krijgen in de aanpak
per vak en dat ze goed vooruit kunnen met het onderwijs-op-afstand. Als dat niet zo is, vriendelijk doch
dringend de vraag de betreffende vakdocent een bericht via itslearning te sturen. Ook de mentor kan
hierbij hulp bieden, als het echt niet lukt om aan de slag te gaan met een bepaald vak, of contact te
vinden met een docent. Het is belangrijk dat leerlingen aan de slag blijven voor school, ook in deze
bijzondere situatie.
Verder heeft het bedrijf itslearning ons geïnformeerd dat de landelijke servercapaciteit drastisch
vergroot is. Wij hopen dat dit merkbaar is in de snelheid van itslearning. Een advies is om op tijden dat
het programma minder vaak gebruikt wordt (vroeg in de ochtend en in de avond) benodigde
documenten te downloaden zodat de leerling minder afhankelijk is van de snelheid van itslearning.
Blijf fit
Voor alle leerlingen (en hun ouders!) is het belangrijk om in beweging te blijven. Om te helpen fit te
blijven, hebben onze docenten lichamelijke opvoeding op hun vaksite in itslearning het document 'FITT
door de coronacrisis' geplaatst. In dit document tips en adviezen voor individuele trainingsprogramma's.
Zeer de moeite waard. In deze tijd van veel digitaal werken en binnenzitten, is het belangrijk ook
aandacht te besteden aan je fitheid en lichamelijke conditie.
Ik wens u en onze leerlingen veel succes met de voortgang van de studie en vooral ook een goede
gezondheid!
Met vriendelijke groet,

T. Diepeveen
Rector a.i.

