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

coronacrisis, een update
12 mei 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u en /jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen.
Heropening vo-scholen
Uiterlijk 20 mei zal het kabinet definitief beslissen of en onder welke voorwaarden de scholen weer open
kunnen vanaf 2 juni. We kijken er naar uit om weer leerlingen op school te mogen ontmoeten. Het is ons
verlangen om zoveel mogelijk leerlingen te kunnen opvangen. Tegelijkertijd hebben we enorm
geworsteld met de restricties die er zijn. Vooralsnog zijn we gebonden aan de richtlijn van 1,5 meter
afstand tussen leerlingen onderling, tussen leerlingen en docenten en tussen docenten onderling.
Hiermee lopen we al snel tegen onze grenzen aan. Ongeveer vijftien procent van de leerlingen kan
onder die voorwaarden op school aanwezig zijn. Bij het nadenken over de opstart van het onderwijs
hebben we het welbevinden van leerlingen en van personeelsleden zwaarder laten wegen dan de
leerprestaties van leerlingen. Daarvan uitgaande is besloten tot de volgende basisstructuur:
De huidige werkwijze van onderwijs op afstand is uitgangspunt en wordt voortgezet. Leerlingen en
docenten zijn ondertussen gewend geraakt aan deze manier van werken. Daarnaast laat de
ouderenquête in grote lijn een positief beeld zien.
De leerlingen die op dit moment al intensief op afstand worden begeleid zullen we op school gaan
begeleiden. Deze groep zullen we ook uitbreiden met leerlingen die om welke reden dan ook hun
schoolwerk niet op orde hebben.
De beroepsgerichte vakken op het vmbo zullen op school gevolgd gaan worden in verband met het
praktisch karakter van het curriculum.
Leerlingen komen naar school voor practica bijvoorbeeld bij natuurkunde en scheikunde.
Leerlingen worden op school uitgenodigd voor het maken van repetities. Dit is nodig omdat sommige
toetsen moeilijk op afstand te maken zijn en we wel graag een duidelijk beeld hebben waar de leerlingen
staan. Daarnaast is het voor leerlingen fijn een duidelijk doel te hebben waar ze naar toe werken.
Leerlingen komen gekoppeld aan het toetsmoment ook naar school voor een (groeps-)gesprek met de
mentor. Hierbij is vooral het sociale aspect belangrijk. Het ontmoeten van klasgenoten en proeven van
elkaars welbevinden.
Dat betekent dus dat de meeste leerlingen het grootste deel van de week thuis aan het werk zullen zijn
en dat er nog geen ‘gewone’ lessen gegeven worden. Deze basisstructuur wordt in de sectoren en
locaties verder uitgewerkt.

PTA-toetsen voorexamenklassen
De afgelopen weken hebben de vakdocenten nagedacht over mogelijke aanpassingen van de PTA’s in
de voorexamenklasleerlingen (vmbo-3, havo-4, vwo-4 en 5). Deze week zullen we de leerlingen
informeren over de voortgang van de PTA-toetsen.
CP-week en overgangsnormen
De CP-week van de laatste periode gaat niet door. Wel komen de leerlingen vanaf 2 juni regelmatig (=
wekelijks of tweewekelijks) op school om enkele repetities te maken. Die repetities worden centraal
afgenomen voor alle leerlingen van een leerjaar op een locatie.
Omdat de leerlingen als gevolg van de schoolsluiting minder goed begeleid zijn bij hun schoolwerk,
zullen de overgangsbeslissingen met de grootste zorgvuldigheid genomen moeten worden. Alle
leerlingen zullen besproken worden. Op grond van die bespreking wordt een overgangsbeslissing
genomen. Indien deze beslissing afwijkt van het reeds afgegeven advies dan wordt er contact met u
opgenomen.
Uitslag ouderenquête
Rond de meivakantie is een enquête gehouden onder ouders over de voortgang van het onderwijs na de
schoolsluiting. De enquête bevatte drie vragen:
1. geef een oordeel over de aanpak van het thuisonderwijs tot nu toe;
2. noem één punt waar u vooral positief over bent en licht dit zo nodig toe;
3. noem één punt dat volgens u verbeterd zou moeten worden en licht dit zo nodig toe.
Bijna 1700 ouders hebben de enquête ingevuld. Dank daarvoor. De meeste ouders zijn tevreden over
onze aanpak en geven een 7.5 als ‘rapportcijfer’ (gemiddeld score 3 van 4). Als verbeterpunten zijn
vooral genoemd:
- Er moet regelmatig contact zijn tussen docenten en leerlingen.
- Zorg dat het huiswerk op tijd (= een week van te voren) in SOM staat.
- Geef niet te veel werkstukken of grote opdrachten.
- Zorg voor voldoende online lesmomenten.
Veel ouders stellen online lesmomenten zeer op prijs. Om online lessen daadwerkelijk te laten slagen,
moeten de leerlingen er wel bij aanwezig zijn. Daarom zeggen we tegen de leerlingen: online lessen zijn
vanaf nu verplicht; je bent gewoon aanwezig. Ouders, als de aanwezigheid van uw kind bij een online
les echt onmogelijk is, wilt u de docent daarvan dan op de hoogte stellen?
Afsluiting en start schooljaar
De afsluiting van het oude en de start van het nieuwe schooljaar zullen anders verlopen dan we gewend
zijn. We streven ernaar voor de zomervakantie voor alle klassen een klassikaal moment met de
leerlingen op school in te plannen onder leiding van de mentor.
De diploma-uitreikingen zullen per klas plaatsvinden, in een grote ruimte, zodat ook de ouders aanwezig
kunnen zijn.
De jaaropening op 31 augustus, D.V., zal bestaan uit een korte digitale bijeenkomst voor alle ouders,
leerlingen en personeelsleden, met bijvoorbeeld twee korte toespraken van de voorzitter van de RvT en
het CvB. Uiteraard wordt u hierover nog nader geïnformeerd.

10 tips van de ROV
De reformatorisch oudervereniging (ROV) heeft een kaart gemaakt met een tiental tips voor ouders om
hun kinderen gemotiveerd te houden. Die kaart is als bijlage bij dit schrijven gevoegd.
Ten slotte
Hardop zingen leidt tot een verdere verspreiding van het virus, zo wordt gezegd. Als dat waar is, moeten
we maar in stilte vanuit ons hart zingen: ‘k Sla d’ogen naar ’t gebergte heen, vanwaar ik dat en nacht des
Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heer’ alleen…
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

