Middelburg, 20 maart 2020,
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
De eerste week dat we de schoolgebouwen hebben moeten sluiten in verband met het Coronavirus zit
er bijna op. Morgen is het weekend. Tijd om even afstand te nemen en misschien lekker naar buiten te
gaan. Het belooft zonnig te worden.
Het zijn, zoals iedereen zegt, heel bijzondere tijden. Leerlingen zitten thuis en dat is ongetwijfeld een
vreemde ervaring. Thuis zijn terwijl het geen vakantie is. Het is heel apart en vraagt soms enig geduld
en aanpassingsvermogen.
Dat geldt ongetwijfeld ook voor de ouders. Een of meer pubers in huis op tijdstippen waarop dat niet
gebruikelijk is, vraagt ook van u enige lenigheid.
We doen er alles aan het onderwijsproces zoveel mogelijk te laten doorgaan. Hoe dat er in de praktijk
precies uitziet, is heel verschillend. Er zijn leerlingen die de te maken opdrachten meteen oppakken
en deze nog dezelfde dag inleveren. Andere leerlingen gaan daar weer anders mee om. Handhaaft u
thuis een schoolritme, of wordt er uitgeslapen? Ieder maakt eigen keuzes. Als we samen maar het
belang onderschrijven dat er thuis echt gewerkt moet worden om de schoolvoorderingen op peil te
houden. Om het contact met de leerlingen te onderhouden maken docenten soms hun privé-nummer
beschikbaar voor leerlingen in het vertrouwen dat zij er geen misbruik van maken. Ik ga ervan uit dat
dit vertrouwen ook niet beschaamd wordt.
Maandag beginnen de eerste schoolexamens voor de eindexamenleerlingen. Zij komen weer naar
school, in een bijna leeg gebouw. We vragen met nadruk alle veiligheidsmaatregelen in acht te nemen
en vooral afstand te houden tot elkaar. De dagelijkse begroetingsknuffels en het nauwe contact
moeten we echt even achterwege laten. Ik vertrouw erop dat iedereen hieraan meewerkt. Leerlingen
met gezondheidsklachten moeten echt thuisblijven. Er komen later inhaalmomenten zodat iedereen
examen kan doen.
Ik wens alle leerlingen namens het hele CSW-team heel veel succes met hun schoolexamens.
Ouders en leerlingen, ik wil namens de collega’s jullie ook danken voor het begrip en de medewerking
in deze bijzondere dagen.
Prettig weekend,

Namens het CSW-team
F.C. van der Knaap

