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

Onderwerp:
Datum:

coronavirus; school gesloten; hoe nu verder?
16 maart 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Het besluit dat de regering gisteren genomen heeft om de scholen te sluiten mag dan niet onverwacht
geweest zijn, de impact ervan is wel heel groot. Het laat ons zien dat het coronavirus een niet te
onderschatten bedreiging vormt. Het toont ook hoe afhankelijk wij zijn van allerlei omstandigheden, waar
we totaal geen grip op hebben. Het is in de eerste plaats ons gebed dat de Heere ons nabij is in de
situatie waarin we ons bevinden, dat Hij spaart en bewaart en een wending ten goede wil geven. In de
wetenschap dat we in alles van Hem afhankelijk zijn en dat Zijn zegen over ons werk onmisbaar is,
hebben we vandaag voorbereidingen getroffen om het schoolwerk de komende tijd zo goed mogelijk
voortgang te laten vinden.
Hieronder treft u de afspraken aan zoals die gemaakt zijn.
In principe thuiswerken
Het kabinet heeft besloten dat de scholen gesloten zijn, maar dat het onderwijs zoveel mogelijk
voortgang moet vinden. Dat betekent dat het schoolwerk thuis gedaan wordt. De leerlingen komen niet
naar school. Docenten en onderwijsondersteunend personeel werken in principe ook thuis.
Hoewel de leerlingen zeker niet de hele tijd met de computer aan het werk zijn, is het nodig dat ze wel
kunnen beschikken over een computer en/of mobiele telefoon. Als dat tot problemen leidt, kunt u
telefonisch contact opnemen met de school (tel. 0182-691691) vóór dinsdagmiddag 17 maart a.s., 16.30
uur.
Leerlingen van wie de boeken nog in de kluis liggen, kunnen deze ophalen op dinsdagmorgen 17 en
woensdagmorgen 18 maart van 9.00 tot 12.00 uur.
De school zal de mogelijkheid bieden om leerlingen op te vangen van wie beide ouders werken in de
zogenaamde vitale beroepen (zorg, politie, brandweer, etc). Die leerlingen zullen dagelijks van 8.3013.45 uur de gelegenheid krijgen om zelfstandig hun werk te doen op school. U wordt gevraagd uw kind
hiervoor telefonisch aan te melden (0182-691691) vóór dinsdagmiddag 16.30 uur.
Voortgang van het onderwijs
Vanaf woensdag zijn de leerlingen thuis zelfstandig met het schoolwerk bezig. In SOM staan vanaf
woensdagmorgen de opdrachten per vak als huiswerk vermeld. De docenten maken een programma,
steeds voor een week vooruit. U kunt ervan uitgaan dat er per les een hoeveelheid werk opgegeven
wordt die, gezien het niveau van uw kind, in ongeveer 40 minuten gedaan kan worden.
De leerlingen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen aan hun docent. Dat kunnen ze per mail
doen. De docenten zorgen ervoor dat die vragen snel beantwoord worden.
Op dit moment gaan we ervan uit dat het werk voor alle vakken (inclusief de beroepsgerichte stage in
basis/kader en PrO) voortgang kan vinden. Waar dat toch niet het geval zal zijn, krijgt u nader bericht.

PTA’s en rapport
Over de voortgang van de (school-)examens is op dit moment nog niet veel te zeggen. Het ministerie zal
nog met vervolgrichtlijnen komen. Tot en met 6 april zullen alle geplande PTA’s vervallen. Dat geldt ook
voor praktijkexamens in het vmbo.
Het rapport van periode 2 wordt als volwaardig rapport vastgesteld. Het zal op de eerder geplande
datum beschikbaar gesteld worden.
Activiteitenweken, werkweken, excursies
Alle activiteiten buiten de school vervallen tot de meivakantie. Deze worden vervangen door
lesdagen/lesweken.
Veel van de geplande activiteiten zijn uiteraard al betaald, door u als ouder en door ons als school. Voor
de school gaat het om een enorm groot bedrag. Het spreekt voor zich dat die kosten voor onze rekening
komen. U krijgt de komende tijd terug wat u betaald hebt. Voor uitwisselingsreizen, waarvan het eerste
deel van de uitwisseling al achter de rug is, geldt dat de helft van de kosten terugbetaald wordt.
Bijeenkomsten, afspraken
Uiteraard gaan alle geplande bijeenkomsten en contactmomenten tot en met 6 april niet door.
De ouderavonden van 8 (Lekkerkerk) en 15 april (Gouda) blijven vooralsnog staan. Mochten de
maatregelen ook na 6 april van kracht blijven, dan zullen de gesprekken per telefoon plaatsvinden.
De ouderavond van 2 april in Leiden vindt telefonisch plaats.
Veel leerlingen zijn juist in deze tijd bezig met het samenstellen van hun vakkenpakket. We hebben de
decanen gevraagd – op afstand – de voortgang hiervan te bewaken.
Ook geplande gesprekken met zorgverleners zullen in principe niet doorgaan. Als dat echt noodzakelijk
is kan, in overleg met degene met wie het gesprek gevoerd wordt, besloten worden om van die regel af
te wijken.
Ten slotte
Wij menen de belangrijkste zaken voor dit moment genoemd te hebben. Ongetwijfeld komen er nog
vragen op ons af die later beantwoord moeten worden. We zullen u zo nodig opnieuw informeren.
Overigens kunt u alle berichtgeving over het coronavirus teruglezen op www.driestarcollege.nl/corona.
Als u zelf vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor van uw kind.
We vertrouwen erop dat we op deze wijze het onderwijs de komende weken kunnen laten plaatsvinden.
Natuurlijk evalueren we voortdurend de gang van zaken en zullen we waar nodig maatregelen nemen tot
verbetering.
Van harte sterkte toegewenst in deze omstandigheden. Wij beseffen dat er van de ouders ook veel
gevraagd wordt. Daarbij wensen we u als gezin toe de zegen van de Heere, Die alle dingen bestuurt.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

