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

coronacrisis, hoe verder na de zomervakantie? (2)
16 juni 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Op 15 maart jl. maakte de regering bekend dat de scholen gesloten zouden worden in verband met de
uitbraak van het coronavirus. Vanaf woensdag 18 maart is het schoolwerk vanaf thuis gedaan, zowel
door docenten als door leerlingen. Gelukkig zijn de maatregelen inmiddels zodanig versoepeld dat de
leerlingen weer naar school kunnen komen voor een toets, een gesprek of enkele lessen.
De komende weken zal er niet veel meer veranderen in de wijze waarop het onderwijs gegeven wordt.
Op de achtergrond zijn wij, in overleg met een brede vertegenwoordiging van de school, al wel druk
bezig met de voorbereiding van het nieuwe schooljaar.
Vanaf 16 maart moesten we een abrupte omschakeling maken van degelijk onderwijs op school naar
lesgeven en leren op afstand. Dat is met vallen en opstaan gebeurd, daar zijn we ons van bewust. Met
elkaar willen we leren van de fouten die gemaakt en van de ervaringen die opgedaan zijn. Om daarmee
het onderwijs van straks beter te kunnen maken. We weten nog niet of alle lessen vanaf D.V. 31
augustus voor alle leerlingen op school gegeven kunnen worden of dat nog beperkende maatregelen
zullen gelden die dat onmogelijk maken. Om die reden zullen we het onderwijs zodanig inrichten dat we
gemakkelijk kunnen overgaan op daadwerkelijk lesgeven op afstand als de omstandigheden dat vragen.
Sinds het begin van de lockdown hebben wij u en jou wekelijks geïnformeerd over de voortgang van het
onderwijs in de coronacrisis. Gisteren hebben we vastgesteld dat een wekelijkse update niet meer nodig
is. Er zijn immers geen grote veranderingen in de organisatie van het onderwijs meer te verwachten tot
de zomervakantie. Het kabinet is van plan op 24 juni de definitieve regelgeving voor na de
zomervakantie vast te stellen. Naar aanleiding daarvan komen we nog een keer bij u terug met een brief
waarin de gevolgen van de laatste ontwikkelingen voor het onderwijs vermeld worden.
Wij vertrouwen erop u en jou met onze communicatie rond de coronacrisis van dienst geweest te zijn en
wensen u en jou alle goeds in deze moeilijke tijd.
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

