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Geachte ouders of verzorgers, beste leerlingen,
Gisteravond heeft de overheid een aantal maatregelen afgekondigd in verband
met de bestrijding van het coronavirus, waaronder een (gedeeltelijke)
schoolsluiting. In deze brief informeren wij u/jullie over de gevolgen hiervan voor
het onderwijs op onze school.
Kerstvakantie
De maatregel van de gedeeltelijke schoolsluiting geldt van woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari. In het belang van leerlingen en docenten wordt
de rest van deze week geen les meer gegeven.
Voor de leerlingen is het lastig om zo vlak voor de vakantie de omslag naar
onlinelessen te maken. Voor hen begint de kerstvakantie dus morgen. Wel is er
op vrijdag 18 december een online mentormoment. Iedereen is daarbij verplicht
aanwezig. De mentor nodigt je ervoor uit.
Ook de herkansingen voor de leerlingen van havo-5 en vwo-6 op donderdag 17
december gaan gewoon door.
De docenten zullen de komende dagen gebruiken om zich voor te bereiden op de
weken na de kerstvakantie, waarin onlinelessen gegeven worden.
Gedeeltelijke schoolsluiting
Tot 18 januari 2021 is sprake van een gedeeltelijke schoolsluiting. Voor de
meeste leerlingen geldt, dat ze het onderwijs thuis zullen volgen. In de maatregel
wordt een uitzondering gemaakt voor:
De examenklassen. De leerlingen van de examenklassen vmbo-4, havo5 en vwo-6 komen gewoon op school en volgen de lessen op de
gebruikelijke wijze. Leerlingen die door ziekte of vanwege quarantaine
niet aanwezig kunnen zijn, volgen de lessen online.
De leerlingen van PrO, de trajectgroepen, de integratieklas en de
TOPsklas. Zij krijgen les op school volgens het normale rooster.
Leerlingen voor wie het niet goed mogelijk is om hun werk thuis te
doen. Zij worden nog deze week, op advies van mentor, afdelingsleider
en zorgcoördinator, persoonlijk uitgenodigd om vanaf 4 januari naar
school te komen.

-

-

Leerlingen van ouders met een zgn. cruciaal beroep. Op verzoek van
de ouders (graag tijdig aanmelden via de mentor) mogen zij de lessen op
school volgen.
Stages. De stage van de leerlingen uit vmbo-bk4 en PrO gaat door, tenzij
het bedrijf/de instelling en/of de ouders dit niet verantwoord vinden. Dan
pauzeren we de stage voor de periode van de lockdown.

Onlinelessen
Behalve voor de hierboven genoemde groepen worden de lessen vanaf
maandag 4 januari online gegeven, volgens het gebruikelijke rooster. Online
aanwezigheid is verplicht. Leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, krijgen een
passende sanctie nadat contact is gelegd met het thuisfront.
Laptops
Om de lessen te kunnen volgen is het nodig dat elke leerling over een laptop
beschikt. Wij begrijpen dat dit in sommige gezinnen problemen geeft. In
noodgevallen en voor zover de voorraad strekt zal de school een laptop uitlenen.
U kunt morgen en donderdag per telefoon (0182-691691) een reservering doen.
De gereserveerde laptop kan opgehaald worden op school (Gouda: ICT-afdeling
gebouw Gamma, Leiden, Lekkerkerk) op vrijdag 18 december tussen 12.00 en
14.00 uur.
Contact
Een schoolsluiting heeft een grote impact op ons allemaal, maar het meest op
kwetsbare leerlingen. Wij doen een dringend beroep op de ouders om zorgen
over uw kind bij de mentor aan te kaarten en tevens om signalen dat het
onderwijs niet gegeven wordt overeenkomstig de afspraken aan de
afdelingsleider door te geven.
In januari zal vanuit alle sectoren/locaties een webinar georganiseerd worden,
een online vragenuurtje waarin ouders in gesprek kunnen gaan met de
schoolleiding over de gang van zaken. U wordt daarvoor nog uitgenodigd.
Winterschool
De winterschool gaat onder voorbehoud door. Ouders en leerlingen die zich
hebben ingeschreven, worden hierover verder geïnformeerd door de organisatie
die de winterschool verzorgt.
Ten slotte
Bij deze brief is opnieuw de poster gevoegd, waarin de werkwijze bij
afstandsonderwijs schematisch weergegeven wordt.
De schoolsluiting confronteert ons opnieuw met de ernst van de
coronapandemie. Corona wijst ons op de gebrokenheid van ons bestaan. Juist in
deze gebrokenheid is het Advent geworden. Jezus Christus is in de wereld
gekomen als Heiland. Hij maakt heel wat gebroken is door de zonde. Dat heeft
Hij gedaan door Zijn lijden en sterven en opstanding. Dat doet Hij straks in Zijn
wederkomst.

Wij wensen u en jou gezegende dagen in het uitzien naar Zijn komst in ons leven
en ook, ondanks alle beperkende maatregelen, een fijne tijd van rust en vakantie.
Met vriendelijke groet,
Namens College van Bestuur en directeuren,

Drs. G. Bergacker

Bijlage

Afstandsonderwijs vanwege corona?
Zo handelen wij op het Driestar College.
INFORMATIE VOOR LEERLINGEN EN OUDERS

Corona-gerelateerde klachten?*

Ouderavonden

- Laat je testen door de GGD
- Blijf thuis tot uitslag bekend is
- Volg de lessen online

We willen het aantal fysieke bijeenkomsten
beperkt houden. Ouderavonden zijn de
komende maanden voornamelijk online of
telefonisch. Je ouders worden hierover
steeds per brief geïnformeerd.

* Wanneer een huisgenoot koorts heeft blijf je ook thuis.

Coronagerelateerd thuis

Gedeeltelijke lockdown

Gehele lockdown

De les wordt op school gegeven,
maar ook online beschikbaar gesteld.
Als je niet naar school mag, volg je de
les online. Als een docent afwezig is,
wordt de les zo mogelijk online
gegeven. Leerlingen die op school
zijn, volgen de online les in het lokaal,
daar is een surveillant aanwezig.

Je klas wordt verdeeld in groepen,
zogenaamde segmenten. De directie
bepaalt wanneer welk segment op
school wordt verwacht en wie de
les online volgt. Dit kun je zien in
Zermelo.

De lessen worden door docenten
online gegeven. Leerlingen volgen de
lessen online, op afstand. Bij
praktijkvakken krijg je vooral
theorielessen of zal er tijdens de
onlineles een opdracht gegeven
worden waar je aan gaat werken.

Docenten geven de lessen op school
en streamen (een deel van) de les. Van
de leerlingen komt een aantal
klassensegmenten naar school;
anderen volgen de les online, op
afstand.

Mentoraat en zorg

Zermelo en SOM

De mentor houdt regelmatig contact met je:
- door te bellen
- middels online contactmomenten via Teams of BBB

Kijk altijd in Zermelo voor je rooster, dat is leidend!

Lukt het thuis niet of ben je eenzaam? Neem gerust contact
op met je mentor of een vertrouwenspersoon van school.

SOM wordt gebruikt voor het noteren van huiswerk en verzuimregistratie. In SOM staat een link of een vermelding van de online les
en de digitale leeromgevingen.
Voor online lessen gebruiken we Microsoft Teams of BBB (Big
Blue Button, via Moodle). Opdrachten staan in SOM, Moodle of
Learnbeat.

Online lessen
Een onlineles is een digitaal contactmoment tussen docent
en leerlingen. Je docent geeft live instructie en je kunt via
camera of chat vragen stellen. Dit kan een hele les zijn, of een
deel van de les. Aan het begin staat je camera aan, zodat je
zichtbaar aanwezig bent, daarna mag hij uit. De docent kan je
vragen om op andere momenten in de les je webcam aan te
zetten.

Aanwezigheid
Online aanwezigheid is verplicht als je niet op school kunt
zijn. Als je ongeoorloofd verzuimt, wordt er contact gelegd
met je ouders en zo nodig met de leerplichtambtenaar.
Ben je te ziek om de online lessen te volgen? Dan kunnen je
ouders dat melden via het ouderportaal.

Je volgt de les op een werkplek (bureau of tafel) en bent
fatsoenlijk gekleed.

Kijk voor meer info op

www.driestarcollege.nl/corona

