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

coronacrisis, hoe verder na de zomervakantie?
9 juni 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u/jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen. Vandaag beperken
we ons tot de plannen voor volgend cursusjaar.
Hoe verder na de zomervakantie?
Niemand weet hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn. Het is belangrijk dat we hoe dan ook een
goede start maken met het onderwijs. Dat geldt vooral de nieuwe brugklasleerlingen. Zij moeten immers
wennen aan een nieuwe school met nieuwe vakken en een eigen werkwijze. Maar ook voor de andere
leerlingen geldt dat er een heldere structuur moet zijn en dat de lessen vanaf het begin regelmatig
gegeven worden. We hebben voor het nieuwe schooljaar de volgende uitgangspunten vastgesteld:
-

-

-

De leerlingen komen zoveel mogelijk fysiek op school.
Het rooster in SOM blijft leidend, voor alle leerlingen. De lessen zullen voor alle leerlingen
gegeven worden. Afhankelijk van de RIVM-maatregelen volgt een deel van de leerlingen de
lessen thuis (online) en een deel op school (offline). Voor beide groepen geldt: aanwezigheid is
verplicht.
Onze werkwijze wordt zodanig ingericht dat we makkelijk kunnen opschalen of afschalen naar
meer of minder leerlingen op school. Als de situatie verbetert, kunnen we de lessen ‘gewoon’ op
school aanbieden. Mocht opnieuw een lockdown nodig zijn, dan zullen de lessen op afstand en
online gegeven worden.
Onze werkwijze is niet vrijblijvend en voor de hele school van toepassing.
De komende weken worden gebruikt om ons zowel technisch als didactisch goed voor te
bereiden op de werkelijkheid van het nieuwe schooljaar.

Met bovenstaande uitgangspunten willen we structuur bieden aan leerlingen en docenten en zorgen
voor een goede ondersteuning bij het schoolwerk van de leerlingen.
Deze uitgangspunten worden aan de medezeggenschapsraad voorgelegd en in de sectoren en locaties
nader uitgewerkt. We hopen u begin juli hierover verder te informeren.
Ten slotte
We weten niet hoe lang de coronacrisis zal duren en hoe groot de impact uiteindelijk zal zijn. We weten
wel dat de Heere regeert. Een oud lied (Beveel gerust uw wegen) zegt: ‘laat Hem besturen, waken, ’t is
wijsheid wat Hij doet! Zo zal Hij alles maken, dat g’u verwond’ren moet’.
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

