Middelburg, 1 april 2020
Beste leerlingen en ouders en/of verzorgers,
De regering heeft besloten dat de scholen in ieder geval tot en met de meivakantie gesloten blijven. Voor
CSW eindigt de meivakantie op 4 mei. Het is dus mogelijk dat we vanaf die datum weer in school
onderwijs zouden kunnen verzorgen. De premier heeft echter ook heel duidelijk aangeven dat niets nog
zeker is en dat nieuwe informatie over het mogelijk opengaan van de scholen ongeveer een week voor 28
april bekend wordt gemaakt.
Alle klassen behalve de eindexamenklassen blijven voorlopig thuis hun onderwijs vervolgen. Voor hen
blijft het onderwijs op afstand gegeven worden. Opdrachten zijn in SOM te vinden. Iedere docent
organiseert tenminste een keer per week een digitaal contactmoment per klas. De mentor neemt wekelijks
contact op met de leerlingen uit de mentorgroep. Ook zijn de docenten uiteraard voor alle vragen
bereikbaar. Hierbij het verzoek vooraf per mail aan te geven dat er vragen zijn, zodat de docent een
contactmoment kan inplannen. Wij willen benadrukken dat het belangrijk is dat de leerlingen hun werk
maken, ook al kost dat moeite. Het is van belang dat we alle leerstof samen verwerken om de voortgang
niet te vertragen. Voor de ouders is het goed te weten dat ook zij in SOM kunnen meekijken als ze dat
wensen.
Wij kunnen ons voorstellen dat er ouders en leerlingen zijn die zich afvragen hoe de overgang naar het
volgende leerjaar straks zal verlopen. Als de scholen weer begonnen zijn, kunnen we beoordelen hoe de
vorderingen van onze leerlingen zijn in relatie tot de vorderingen in gewone schooljaren. Dan kunnen we
ook met de docenten overleggen of we mogelijk overgangsnormen moeten aanpassen of
inhaalprogramma’s moeten ontwerpen. U krijgt daarover uiteraard informatie. Dat zal waarschijnlijk in juni
zijn, afhankelijk van de start van de reguliere lessen
Als er vragen zijn, kan contact opgenomen worden met de mentor of de afdelingsleider.
Schoolexamens
De scholen blijven voorlopig dicht en ook alle andere beperkende maatregelen blijven in ieder geval tot 28
april van kracht. De schoolexamens moeten echter wel afgenomen worden. De schoolexamens zullen, als
ze niet digitaal afgenomen kunnen worden, op school plaatsvinden. De minister heeft aangegeven dat het
maken van schoolexamens op school tot de uitzonderingen op de afgekondigde maatregelen behoort.
Uiteraard zal de school daarbij alle voorzorg in acht nemen om de schoolexamens in een veilige
omgeving af te nemen. De ouders kunnen daarbij ook een rol spelen door de gedragsregels met
betrekking tot het bewaren van tenminste 1,5 meter afstand goed met hun kinderen door te nemen. Op
school organiseren we het zo dat de leerlingen één voor één naar binnen komen. Er zullen telkens maar
kleine aantallen leerlingen tegelijk op school zijn. De leerlingen zullen in kleine eenheden in
examenopstelling worden geplaatst. Overal is ruim anderhalve meter afstand in acht genomen.
We wensen onze leerlingen alle succes bij het maken van de schoolexamens. De omstandigheden zijn
zeer bijzonder, daar is ieder zich terdege van bewust, maar als iedereen zich goed inzet, zullen de
examens vast succesvol kunnen worden gemaakt.
We wensen iedereen veel succes in deze situatie. We zijn ons er van bewust dat dit soms best lastig kan
zijn. Als wij iets kunnen doen, neem dan contact op.
Vriendelijke groet,
Namens de directie

F.C. van der Knaap

