Beste leerling,
Om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, moeten de scholen de komende drie weken
dicht. Om te zorgen dat je niet achter raakt en je erg gaat vervelen, gaan we onze ‘lessen’ anders
vormgeven. We gaan zorgen dat jij thuis gewoon aan de slag kan.
Hoe we dat gaan doen en welke afspraken wij als docenten van Van de Perre hebben gemaakt, lees
je in deze mail.
·
Al het schoolwerk staat in SOM. We zetten de opdrachten en de doelen er zo in, dat je goed
weet wat je moet gaan leren en wat je moet gaan doen. Het kan voorkomen dat je iets niet goed
snapt, of dat je twijfelt. Je kunt dan een mailtje sturen naar je docent. Je docent zal altijd reageren:
met een mailtje of hij/zij belt jou even, of zoekt contact via Facetime.
Let op: de docent reageert op zijn/haar werkdag. Anders doet hij/zij dat later.
·
Wij verwachten dat je je houdt aan de afspraken die in SOM staan. Zorg dat je huiswerk klaar is
op de dag dat het in SOM staat. Dat geldt ook voor inleveropdrachten. Hierdoor zorg je dat je
bijblijft.
·
We zullen ons best doen je verschillende soorten opdrachten te geven. Soms zul je filmpjes voor
de instructie moeten opzoeken, soms krijg je een powerpoint. Soms zul je gewoon opgaven moeten
maken, soms ga je een poster maken of een vlog. We hopen dat je met energie en goede moed aan
de opdrachten kunt werken!
·
De geplande toetsen gaan natuurlijk niet door. Dat zien we later wel weer, als we weer op
school zijn. Je docenten zullen willen weten of je de stof voldoende beheerst. Dit zal niet altijd met
een cijfer gaan. Vandaar dat we de komende drie weken werken met inleveropdrachten en
eventueel diagnostische toetsen. is. Belangrijk is wel om je schoolwerk bij te houden: als we op 6
april weer starten, is iedereen even ver en gaan we gewoon weer samen verder met de stof.
·

Natuurlijk kun je ook met klasgenoten samenwerken via Facetime of telefoon.

·
Je mentor zal contact met je blijven houden. Neem ook zelf contact met je mentor of docent op
als iets niet goed lukt of als je ergens tegenaan loopt.
·

We wensen je veel succes en we hopen tot gauw!

Hieronder staan nog een paar algemene tips die je kunnen helpen om te blijven werken aan
schoolwerk.
·

Werk elke dag met een vaste opzet. Bijvoorbeeld:
•
•
•
•
•
•
•

Sta op tijd op
Eerst even lekker naar buiten, een frisse neus halen, energie op doen
Kijk op SOM wat je voor vandaag moet gaan doen. Maak daarvan een lijstje.
Bepaal of je met een klasgenoot kunt samenwerken, voor welk vak en maak een afspraak
Werk twee uur aan school met één keer een korte pauze. Doe eerst de dingen waar je veel
bij moet nadenken of die je lastiger vindt.
Neem een middagpauze van max. een uur
Ga weer even naar buiten.

•
•
•
•

Werk verder aan schoolwerk; werk nu vooral aan dingen die makkelijker zijn, of die je erg
graag doet.
Neem tussendoor één pauze
Sluit af door na te gaan wat je allemaal gedaan hebt.
Voel je voldaan als je alles hebt gedaan wat je wilde!

·
Als je het niet goed meer weet: mail je docent! Die is ook blij dat hij/zij weer eens een leerling
spreekt!

Met vriendelijke groet,
namens alle docenten en afdelingsleiders,
Ilse Kuijpers
Vestigingsdirecteur CSW Van de Perre

