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

coronavirus; school gesloten; opnieuw een update
1 april 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Gisteravond heeft de overheid meegedeeld dat de scholen in ieder geval tot de meivakantie gesloten
blijven. Dat besluit zal niemand verrast hebben.
De schoolleiding heeft de voortgang van het onderwijs onder de huidige omstandigheden besproken. Bij
deze informeren we u over de belangrijkste zaken die spelen en de besluiten die genomen zijn.
Thuiswerken
We hebben de indruk dat het thuiswerken in het algemeen goed verloopt. De leerlingen krijgen op tijd
hun opdrachten en weten waar ze aan toe zijn. Regelmatig delen docenten een PowerPoint of een
filmpje met uitleg. Er zijn momenten dat de docent digitaal lesgeeft.
We hebben het volgende besloten.
*
De basisstructuur zoals die vanaf 18 maart is ingezet, zal blijven bestaan. Dat betekent dat de
opdrachten in SOM gegeven worden en dat leerlingen vrij zijn om hun werk te doen op de tijd die
ze zelf willen.
*
We vragen onze docenten om voldoende interactiemomenten te hebben met hun klas en hun
leerlingen. Er zullen de komende weken meer digitale lesmomenten komen en de vakdocenten
zullen actief informeren hoe het met de prestaties van hun leerlingen gesteld is.
*
Er zullen voor de meivakantie voor ieder vak toetsen afgenomen of opdrachten gegeven worden
waaraan een cijfer toegekend wordt. Daarnaast zal de mentor voor Goede Vrijdag opnieuw een
contactmoment hebben met alle mentorleerlingen.
Examenklassen
De mondelinge schoolexamens worden op dit moment digitaal of telefonisch afgenomen. We gaan ervan
uit dat de overige examentoetsen na de meivakantie op school afgenomen kunnen worden. Mocht het
nodig zijn, dan zal alsnog besloten worden tot verdere aanpassingen van het PTA, zodat een deel van
de overige toetsen ook digitaal afgenomen kan worden. Verder is het wachten nog op de uniforme zaken slaagregeling en de toegezegde herkansingsregeling vanuit het ministerie.
We begrijpen dat het voor de examenklasleerlingen allemaal heel spannend en onzeker is. We vragen
jullie in de eerste plaats om je onzekerheid in je gebed aan de Heere voor te leggen. ‘Laat Hem
besturen, waken. Het is wijsheid wat Hij doet…’ (uit: ‘Beveel gerust uw wegen’). We willen jullie ook
vragen om vooral aan het werk te blijven en de schoolexamens die nog gemaakt moeten worden heel
serieus te nemen. Van harte sterkte toegewenst bij alles wat nog komt.
Betrouwbare toetscijfers
Bij digitale toetsing, of het mondelinge dan wel schriftelijke toetsen betreft, is de mogelijkheid van fraude
meer aanwezig dan wanneer een toets op school afgenomen wordt. Natuurlijk houden wij daar bij de
afname van de toets rekening mee en nemen we onze voorzorgsmaatregelen. Daarnaast vragen we de
leerlingen om eerlijk te zijn in de omgang met de toets en het inleveren van de antwoorden. De ouders
vragen we hier zoveel mogelijk toezicht op uit te oefenen. Voor de voortgang van het onderwijs is het
nodig dat we over een goed inzicht in de prestaties van de leerlingen kunnen beschikken. We rekenen
op uw/jullie medewerking in deze.

Afsluiting periode 2
Gisteren zijn de rapporten gemaild naar de schoolmail van de leerlingen. De ouders hebben een
uitnodiging in de mailbox gekregen voor de ouderavond, die telefonisch zal plaatsvinden. In de
uitnodiging is de gang van zaken uitgelegd.
Ten slotte
Alle berichtgeving over het corinavirus is terug te lezen op www.driestarcollege.nl/corona. Als u/jij
vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor.
Maandagmorgen jl. zijn we onze directievergadering begonnen met het lezen van Romeinen 8:18-32.
We overdachten hoe God goed kan zijn, terwijl er zoveel leed is in de wereld. In dat verband kwam de
schrijver C.S. Lewis aan de orde: ‘God fluistert in onze genietingen, Hij spreekt (via woorden en daden)
tot ons geweten, maar Hij roept ons in het lijden. Het is Zijn megafoon om een dove wereld wakker te
roepen’. Volgens Romeinen 8 moeten alle dingen medewerken ten goede, voor hen die God liefhebben.
Op dat laatste komt het voor ieder van ons persoonlijk aan, juist ook in deze tijd. God roept ook in de
coronacrisis om ons tot Hem te wenden. Hij smeekt ons onze handen leeg te maken van alles waarmee
we zelf bezig zijn, zodat Hij ze kan vullen met de liefde die er is in Zijn Zoon Jezus Christus. Een diepe
gedachte, die het overdenken zeker waard is.
Wij willen alle ouders, leerlingen, gezinnen en families van harte de nabijheid van de Heere toewensen
in de omstandigheden waarin we leven.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

