Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
Hierbij weer het laatste nieuws met betrekking tot de maatregelen rond het Coronavirus.
Alle schoolexamens vervallen. De overheid geeft aan dat we ook de schoolexamens voorlopig niet
mogen laten doorgaan. We krijgen op een later tijdstip informatie hoe we moeten omgaan met de
afgelaste/uitgestelde schoolexamens.
Als we schoolexamens mogen organiseren, zullen we dit doen in kleine groepen en niet in zalen. Voor
leerlingen die tot de kwetsbare doelgroep behoren, zullen we extra kleine groepen maken.
Het CPE ligt voorlopig ook stil. Leerlingen kunnen nu niet verder werken aan hun werkstuk. Nadere
informatie volgt, zodra we dit weten.
Het CSPE zou vanaf 30 maart a.s. op de scholen kunnen starten. Of dat op een of andere vorm
doorgaat, weten we op dit moment nog niet. We houden jullie en de leerlingen op de hoogte. Dit
betreft de leerlingen van TTC.
Ook voor de voorexamenklassen vervallen alle schoolexamens. Deze zullen later opnieuw worden
ingepland.
Ook alle andere toetsen buiten de schoolexamens vervallen. Vanaf 6 april a.s. maken we hier nieuwe
afspraken over.
In eerdere berichten stond nog dat de sportdag vooralsnog door zou gaan. Het moge duidelijk zijn dat
ook de sportdag vervalt.
Ik heb in een eerder bericht ouders geadviseerd voor leerlingen die eindexamen doen geen reisjes te
boeken voor 4 juli a.s. Dit in verband met de mogelijkheid dat de periode van het centraal examen
misschien moet worden opgerekt. Dit heeft tot enige onrust geleid, omdat verschillende
ouders/leerlingen al reizen hebben geboekt. Dat is begrijpelijk. Mijn opmerking met betrekking tot het
examen is bedoeld als waarschuwing. Als de examenperiode wordt opgerekt, is dat een besluit van de
overheid. Daar heeft CSW geen invloed op. Wat dat betekent voor eventuele reisjes is dan ook niet
bekend. Laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.
We gaan vanaf vandaag de informatie rond het Coronavirus ook op de website plaatsen.
Voor de leerlingen van wie beide ouders werken in zogenaamde cruciale beroepen, moeten we als
school opvang regelen. Ouders die hier gebruik van willen maken, kunnen zich aanmelden via de
afdelingsleider.
Wij zullen voor onze leerlingen onderwijs op afstand gaan regelen. Sommige methoden bieden
daarvoor al voldoende mogelijkheden. Verder zetten we vooral SOM in. We vragen alle docenten voor
hun vak voor alle leerjaren studiewijzers in SOM te plaatsen. We vragen de leerlingen zelfstandig
thuis te werken. Als ze vragen hebben, kunnen ze dit bij hun docent via mail melden. De docent kan
dan bepalen wanneer en hoe hij/zij daar antwoord op geeft. Dat kan per mail, per telefoon of
bijvoorbeeld via FaceTime.
De “oude” roosters zonder stages en P&T-weken worden weer teruggeplaatst in Untis. Dat zijn de
roosters volgens welke docenten dan ook beschikbaar kunnen zijn voor hun leerlingen. We adviseren
eenieder via deze gewone roosters te werken, maar wijzen erop dat het onderwijs inhoudelijk wordt
georganiseerd via SOM.
Voor leerlingen die hun boeken uit hun kluisje willen halen, hebben we een rooster gemaakt. De
leerlingen kunnen morgen, dinsdag 17 maart a.s., volgens het volgende schema naar school komen:
2e lesuur, eerste klassen
3e lesuur, tweede klassen
4e lesuur, derde klassen
5e lesuur, vierde klassen
6e lesuur, vijfde en zesde klassen

De inspiratiedag voor het personeel op 9 april a.s. gaat niet door; dit zou een lesvrije dag voor de
leerlingen geweest zijn. Deze dag zal een gewone lesdag worden (uiteraard tenzij de scholen dan nog
dicht zijn).
De ICT-afdeling is per e-mail bereikbaar op de normale werktijden via ict@cswalcheren.nl. Indien
nodig plannen zij een online afspraak in (telefonisch of via FaceTime).
Dit is weer veel informatie. Morgen komen we als crisisteam weer bij elkaar. Wellicht is er dan weer
nieuwe informatie. Misschien zijn afspraken alweer achterhaald. Hoe dan ook, we houden u op de
hoogte.
Heeft u vragen, meld u bij de afdelingsleider of de directie.
Heel veel sterkte in deze bijzondere tijden.
Met vriendelijke groet,

Namens het crisisteam
Frans van der Knaap

