Middelburg, 15 oktober 2020

Beste ouder/verzorger en leerling,
In deze mail besteden wij aandacht aan het mondkapje op school en aan afstandsonderwijs.
Mondkapje op CSW vanaf 26 oktober a.s. verplicht bij alle verplaatsingen in het gebouw
Zoals we allemaal dinsdagavond hebben kunnen horen, heeft het kabinet besloten het dragen van een nietmedisch mondkapje in openbare binnenruimtes en in het voortgezet onderwijs te verplichten. Voor CSW
betekent dit dat wij vanaf maandag 26 oktober a.s. het mondkapje verplichten voor alle verplaatsingen binnen
de school. Het bestuur is daartoe bevoegd. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met dit besluit.
Dit betekent dat leerlingen en medewerkers, maar ook bezoekers, een mondkapje dragen in de gangen,
aula’s en andere ruimten als zij zich verplaatsen. Op een moment dat je gaat zitten, bijvoorbeeld om te eten,
kan het mondkapje af.
Deze week zijn we actief met alle leerlingen aan de slag om bij binnenkomst te vragen een mondkapje op te
zetten. Nu nog als dringend advies, vanaf 26 oktober a.s. verplicht.
Als iemand om medische redenen geen mondkapje mag dragen, vragen we om contact op te nemen met de
afdelingsleider. We zoeken dan in overleg naar een veilig alternatief.
We beseffen dat dit besluit uiteenlopende reacties zal oproepen. We begrijpen ook dat er soms situaties
zullen zijn waarin het gebruik van een mondkapje als overbodig zal voelen.
Toch moeten we besluiten dat alle medewerkers en leerlingen verplicht worden het mondkapje te gebruiken
bij verplaatsingen. Wil je het niet voor jezelf, doe het dan in ieder geval voor veel anderen binnen CSW.
We zorgen samen voor een veilige omgeving voor iedereen.
Afstandsonderwijs via digibord thuis beschikbaar
In de laatste corona-update hebben we aangegeven dat we bezig waren met het vormgeven van
afstandsonderwijs, zodat een leerling die thuiszit met klachten of in afwachting van een test, toch de lessen
kan volgen. Wij zijn blij dat dat gelukt is. De afgelopen week hebben we de docententeams uitgelegd hoe
ze leerlingen op afstand toegang tot de les kunnen geven.
Bij de meeste klassen delen de docenten hun digibord via Microsoft Teams en kunnen de leerlingen thuis het
bord (met aantekeningen of PowerPoint) zien en de uitleg van de docent horen. Daarvoor hebben we in elk
lokaal een microfoon geplaatst. De leerling hoort alleen de docent en eventueel klasgenoten en ziet alleen het
bord. Er komen geen personen in beeld.
Voor een paar klassen waar geen digibord gebruikt wordt, zoals de vrijeschool op CSW Bestevaêr, wordt de
uitleg van de docent gestreamd.
Wij verwachten dat, als uw kind thuis zit en in staat is om les te volgen, hij/zij aan het begin van elk lesuur
inlogt in Teams om de uitleg over de lesstof te volgen en daarna thuis aan het werk gaat. Vragen stellen kan
via de chatfunctie in Teams.
Wij kunnen niet zien of een leerling de les volgt, dus we vragen u daarover met uw kind thuis goede afspraken
te maken. In de bijlage is een instructie voor het gebruik van Teams toegevoegd. De leerlingen hebben die
instructie ook via een bericht in SOM gehad.
Tenslotte willen we u erop wijzen dat we deze vorm van afstandsonderwijs als service aanbieden omdat we
het belangrijk vinden om het onderwijsproces doorgang te laten vinden. Het is uiteraard niet toegestaan om
de gestreamde lessen op te nemen of aan derden te laten zien. De schoolregels zijn dus ook van toepassing
op online lessen.
Bedankt voor ieders medewerking. Voor volgende week een goede vakantie gewenst!
Met vriendelijke groet,

namens de directie
F.C. van der Knaap
Bijlage

