Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen in
Gouda, Leiden en Lekkerkerk
Onderwerp:
Datum:

coronavirus; school gesloten; een update
24 maart 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
De schoolsluiting is inmiddels een week aan de gang en duurt in ieder geval tot en met 6 april. Het mag
duidelijk zijn dat het coronavirus nog lang niet op zijn retour is. Dat blijkt ook uit de nieuwe maatregelen
die de overheid heeft afgekondigd. Op school beseffen we de ernst van de situatie en houden we ons
zorgvuldig aan de veiligheidsvoorschriften.
Als schoolleiding bezien we de situatie van dag tot dag en zullen we minstens één keer per week
uitgebreid met elkaar spreken om zo nodig bij te sturen en de voortgang van het onderwijs te
waarborgen. We zullen ook wekelijks ouders en leerlingen informeren over de gang van zaken.
Thuiswerken
Naar onze inschatting is de overgang naar thuiswerken redelijk soepel verlopen. Op sommige
momenten is de drukte op de website erg groot, waardoor het systeem traag wordt. Verder denken wij
dat de leerlingen goed kunnen beschikken over de opdrachten die klaargezet zijn. We horen ook dat er
goed contact is tussen de leerlingen en de docenten en dat er veel vragen gesteld worden waarop
vervolgens snel een antwoord gegeven wordt. Het was onze insteek zo snel mogelijk een goede
basisvoorziening voor de voortgang van het onderwijs te creëren door het aanbieden van opdrachten.
Inmiddels zoeken veel docenten ook naar mogelijkheden om interactief aan de slag te gaan. We vinden
dit een goede zaak en streven ernaar dat dit de komende tijd verder uitgebreid kan worden.
De docenten constateren dat veel leerlingen vooruit werken en daardoor de soms noodzakelijke uitleg
missen. We hebben inmiddels de docenten gevraagd om bij de opdrachten meteen te vermelden als er
nog verdere uitleg door middel van een filmpje of iets dergelijks verstrekt zal worden. Dat voorkomt veel
vragen die achteraf niet nodig waren en daarmee dubbel werk.
Dagopeningen
In veel gezinnen zal, juist onder de gegeven omstandigheden, elke dag begonnen worden met een
gezamenlijk moment van bezinning rond de Bijbel en gebed. Er kunnen echter omstandigheden zijn
waardoor zo’n gezamenlijke dagopening in gezinsverband niet mogelijk is. Om die reden zal er vanaf
morgen dagelijks naar alle leerlingen een mail gestuurd worden met daarin een link naar een podcast. In
die podcast houdt een docent een dagopening: Bijbellezen, korte overdenking, aanreiken gebedspunten.
Van harte aanbevolen!
Examenklassen
Vanmorgen werd bekend dat het centraal examen voor de leerlingen uit vmbo-4, havo-5 en vwo-6 dit
schooljaar niet afgenomen zal worden. Het eindcijfer wordt bepaald op basis van de schoolexamens.
Deze kunnen tot begin juni afgenomen worden. Er komt nog nadere berichtgeving van het ministerie
over een uniforme zak- en slaagregeling. Ook is toegezegd dat leerlingen in ieder geval het recht op een
herkansing houden. Deze herkansing komt nog bovenop de herkansingen die wij als school aan onze
leerlingen bieden. De leerlingen die slagen, krijgen een volwaardig diploma.
Op aanraden van de minister hebben wij besloten dat er tot aan de meivakantie geen schoolexamens
afgenomen zullen worden waarvoor de leerlingen naar school moeten. Alle mondelinge schoolexamens
in alle afdelingen (dus ook in havo en vwo) die nog plaats moeten vinden, zullen telefonisch/digitaal

afgenomen worden. We streven ernaar om dat voor de meivakantie af te ronden. Zo mogelijk wordt deze
week vanuit de afdelingen een rooster verspreid voor het afnemen van deze mondelinge toetsen.
Na 6 april zal een nieuw rooster verstuurd worden voor de schoolexamentoetsen in de maand mei.
Voor de examenklasleerlingen zijn dit ingrijpende beslissingen. We roepen de leerlingen op om aan het
werk te blijven en zich goed voor te bereiden op de schoolexamens die nog gemaakt moeten worden. Er
hangt immers heel veel van af.
Over het verloop van de schoolexamens van de voorexamenklassen (vmbo-3, havo-4, vwo-4 en 5)
kunnen we nog geen uitspraken doen. We hopen u hierover te informeren zodra duidelijk is tot wanneer
de scholen gesloten blijven.
Werkweken en excursies
Gisteravond is door de regering meegedeeld dat in de loop van volgende week een besluit genomen
wordt over de voortgang van het onderwijs na 6 april. Wij houden er rekening mee dat de periode van
schoolsluiting verlengd zal worden. Daarom hebben we besloten alle activiteiten buiten de lessen, zoals
werkweken en excursies, tot aan de zomervakantie te annuleren.
Afsluiting periode twee
De tweede periode van het schooljaar is afgesloten. De cijfers zijn ingeleverd. Deze week vinden de
rapportenbesprekingen plaats. Het rapport wordt op dinsdag 31 maart gemaild naar de schoolmail van
de leerlingen. De ouders krijgen een uitnodiging voor de ouderavond in de mailbox. De oudergesprekken
zullen telefonisch plaatsvinden. Hoe dat zal gaan, leest u in de uitnodiging.
Ziekmelden
Het kan gebeuren dat je door ziekte je schoolwerk niet kunt doen. Normaal melden ouders dat aan
school en wordt het door de verzuimcoördinatoren doorgegeven aan de leraren. We willen de ouders nu
vragen om, als het werk gedurende langere tijd niet gedaan kan worden vanwege ziekte, dit door te
geven aan de mentor van hun zoon of dochter. Deze brengt de vakdocenten op de hoogte.
Ten slotte
Hiermee bent u weer bijgepraat. Alle berichtgeving over het corinavirus is terug te lezen op
www.driestarcollege.nl/corona. Als u of jij vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor.
De tijd waarin we leven is vol van onzekerheid. Niemand kan zeggen hoe de situatie over een week zal
zijn. Daar komt bij dat het op elkaars lip zitten thuis ook de nodige spanningen kan opleveren en het
thuiswerken in de gezinnen niet altijd makkelijk zal zijn. De overheid wijst ons erop dat we samen door
deze moeilijke periode heen moeten. Beter is het om elkaar te wijzen op Hem, Die het hele
wereldgebeuren in Zijn Hand heeft. In onze directievergadering lazen we gisteren Psalm 31: ‘Maar ik
vertrouw op U, o Heere! Ik zeg: Gij zijt mijn God. Mijn tijden zijn in Uw hand’ (vers 15 en 16a). Bij die
belijdenis van de dichter hoort ook het geloofsvertrouwen van vers 25: ‘Zijt sterk, en Hij zal uw hart
versterken, allen gij, die op de Heere hoopt!’ Wij wensen u als gezin Gods zegen toe.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

