Aan alle ouders/verzorgers
Datum : 27 november 2020
Betreft : Wekelijkse update rondom Covid-19 (nr. 14)
Ref.
: HW/SG/U20-255 (8.3.02)
Beste ouders(s)/verzorger(s),
In deze wekelijkse update ontvangt u informatie over ons onderwijs in relatie tot het Covid-19 virus,
waarbij we deze keer grotendeels inzoomen op de geplande ouderavonden.
Mondkapje
Voor leerlingen geldt inmiddels alweer een maand de mondkapjesplicht in onze school. We zien dat het
merendeel van de leerlingen een mondkapje draagt bij het verplaatsen binnen onze school. Dat is een
compliment waard! We hopen dat leerlingen dit zo blijven volhouden: alleen met elkaar kunnen we de
veiligheid en gezondheid zo veel mogelijk borgen!
Ouderavond
De ouderavonden vinden, via Teams, plaats op 9 en 10 december. Hieronder geven we puntsgewijs aan
hoe we de ouderavonden organiseren.
• De gesprekken worden gepland tussen 16.00 en 17.30 uur en tussen 18.30 en 21.00 uur.
• U wordt door de docent, via de gebruikelijke wijze, uitgenodigd voor de ouderavond.
• U kunt zich vanaf 1 december tot en met 6 december inschrijven voor een gesprek.
• U schrijft zich in via Zermelo, waarbij u maximaal twee gesprekken kunt aanvragen.
• U ontvangt via de docent(en) een uitnodiging voor het gesprek. Let op: deze uitnodiging
ontvangt u via het account van uw kind en ontvangt u via Teams.
• Elk gesprek duurt 8 minuten.
• Heeft u (of de docent) behoefte aan meer tijd en/of meerdere gesprekken, dan plant u met de
desbetreffende docent op een ander moment een andere afspraak in.
Misschien heeft u nog niet eerder via Teams een overleg gehad. We adviseren u dan om een paar dagen
voor de ouderavond een keer Teams te openen en (samen met uw kind) te bekijken hoe dit programma
werkt. Mocht u dan ergens tegenaan lopen dan kunnen wij u daarmee eventueel nog tijdig voor 9 en 10
december 2020 helpen.
Tot slot
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor dit moment. Mocht u naar aanleiding
hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor van uw zoon of dochter.
Met vriendelijke groet,
Maartje Krüse - Van Helmond
Rector

