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

coronacrisis
22 april 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u/jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen.
Schoolsluiting
Gisteravond werd bekend dat het voortgezet onderwijs t/m 1 juni a.s. gesloten zal blijven. Na de
meivakantie komen alleen de eindexamenklassen (vmbo-4, havo-5, vwo-6) op school voor het maken
van de schoolexamentoetsen. De overige klassen werken thuis op dezelfde manier zoals we dit de
afgelopen weken hebben gedaan.
Vanaf 2 juni gaat de school weer open, met inachtneming van de anderhalve meter regel. Die maatregel
maakt het onmogelijk om alle leerlingen tegelijk naar school te laten komen. Over hoe het dan zal gaan,
moeten nog veel vragen beantwoord worden: welke leerlingen komen wanneer naar school, hoe
organiseren we de lessen, hoeveel leerlingen kunnen er in een lokaal, hoe gaat het met leswisselingen,
pauzes, aankomst en vertrek van grotere groepen leerlingen? Deze en vele andere vragen moeten eerst
beantwoord worden voor we uitspraken kunnen doen over hoe we straks open gaan. Wij houden er
rekening mee dat er ook na 1 juni nog steeds veel zal gebeuren door middel van afstandsonderwijs.
Vandaag hebben we met directeuren, een aantal afdelingsleiders en een delegatie van de
medezeggenschapsraad over deze vragen gesproken. Na de meivakantie ligt er een concreet voorstel.
Dat moet natuurlijk binnen de school besproken worden. Uiterlijk 15 mei laten we weten hoe onze
‘anderhalve meter school’ na 1 juni eruit ziet.
Het onderwijs van 6 mei tot 2 juni
Tot 2 juni zal het onderwijs gegeven worden in overeenstemming met de uitgangspunten van de
afgelopen weken. De afspraken worden hieronder nog een keer op een rij gezet:





Uitgangspunt voor het onderwijs op afstand is het rooster in SOM. De docenten zorgen ervoor
dat de opdrachten een week van tevoren ingevoerd zijn.
Leerlingen kunnen per e-mail vragen stellen aan hun docent. Deze beantwoordt de vragen zo
snel mogelijk (in elk geval voor de volgende les).
In de periode van 6 mei tot 2 juni belt de mentor opnieuw alle leerlingen.
De vakdocenten bewaken dat de leerlingen bij de les blijven. Hiervoor worden de volgende
middelen ingezet:
o Er is wekelijks minimaal één contactmoment. Dat kan zijn een onlineles, een ingesproken
powerpoint, een digitaal of telefonisch vragenuurtje, een (persoonlijk) e-mail- of
telefooncontact, een reactie op een ingeleverde opdracht… Leerlingen zijn zoveel als
mogelijk aanwezig bij deze onlinecontactmomenten.
o In de periode tot 2 juni wordt voor elk vak een tweede cijfer verzameld voor een toets of
opdracht.
o Als de vakdocent het contact met een leerling kwijt is, wordt dit gemeld aan de mentor.
Deze onderneemt actie in de richting van de leerling of de ouders.



Van u als ouders wordt verwacht dat u uw kind stimuleert zijn of haar schoolwerk goed te doen
en het welbevinden van uw kind in de gaten houdt. Uiteraard begrijpen we dat u inhoudelijk uw
kind niet kunt ondersteunen. Daarvoor is de vakdocent de aangewezen persoon.

PTA-toetsen voorexamenklassen
We begrijpen dat leerlingen uit de voorexamenklassen (vmbo-3, havo-4 en vwo-4 en 5) benieuwd zijn
wat er gaat gebeuren met de PTA-toetsen die nog niet gemaakt zijn (vmbo-gt) of aan het eind van het
schooljaar gemaakt moeten worden.
Samen met de secties denken we erover na om tot een bevredigende oplossing te komen. Uiterlijk op 15
mei worden de voorexamenklasleerlingen hierover geïnformeerd.
Ten slotte
We leven in een bijzondere tijd. Psalm 37:3 geeft een goed advies hoe we onze weg kunnen gaan:
‘Houd in uw weg het oog op God gericht.
Vertrouw op Hem, en de uitkomst zal niet falen’.
Wij willen ouders, leerlingen, gezinnen en families van harte de nabijheid van de Heere toewensen in
alles wat ons overkomt.
Alle berichtgeving over het coronavirus is terug te lezen op www.driestarcollege.nl/corona. Als u/jij
vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor. Als dat niet tot een bevredigende oplossing
leidt, mag u/jij contact opnemen met de afdelingsleider.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

