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Deventer, 2 april 2020
Beste leerling,
De scholen gaan nog niet open….
Jullie hebben het deze week Premier Rutte horen zeggen. De scholen blijven de komende
weken dicht. Tot aan de meivakantie. Deze mededeling zat er wel aan te komen, maar toch
is het even slikken. We moeten het ‘leren op afstand’ dus nog even volhouden. Maar het is
ons de afgelopen drie weken gelukt, dan moet het ons de komende drie weken ook lukken!
Daar hebben wij het volste vertrouwen in. Jullie zijn goed bezig!
We hebben nu drie weken ervaring. Heel veel dingen gaan goed. Maar er zijn ook een paar
dingen die we kunnen verbeteren. Een voorbeeld: leerlingen én docenten geven aan dat zes
uur achter elkaar ‘op afstand leren’ best zwaar is.
7 april geen les
De docenten hadden hun digitale lessen tot en met 6 april voorbereid. Ze hebben nu even
tijd nodig om de lessen voor de komende drie weken voor te bereiden. Dat zul je begrijpen.
Vandaar dat jullie dinsdag 7 april geen lessen hebben. Zodat de docenten onderling kunnen
overleggen. Natuurlijk doen zij dat ook ‘op afstand’.
Vanaf 8 april geen 5e uur (verlengde pauze)
Omdat we hoorden dat de pauzes soms te kort zijn en een dag best intensief, willen we de
komende weken het vijfde lesuur uitroosteren. Dat houdt in dat je een lange middagpauze
hebt. Kun je even bijkomen, met het gezin lunchen of even bewegen. Heb je dan langer les?
Dat proberen we te voorkomen door wat minder lessen in te roosteren en door wat minder
huiswerk op te geven.
14/15 april: geen lessen, daarna contact met ouder(s)/verzorger(s)
Op 14 en 15 april staan in het ‘oude’ jaarrooster rapportvergaderingen op het programma. In
die vergaderingen zouden de docenten een uitspraak doen over de plek waar je het
komende schooljaar verder gaat. Dat gaan we nu dus iets anders doen. We gaan die dagen
gebruiken om aan alle docenten te vragen om per leerling aan te geven hoe die ervoor staat.
Dat doen we op 14 april. Op 15 april bespreken de mentor en de teamleider de leerlingen per
klas. Daarna nemen de mentoren contact op met jullie ouder(s)/verzorger(s) om ons beeld
dat we van jullie hebben te bespreken. Dat houdt dus in dat jullie deze twee dagen geen
Teams-lessen hebben.
Na de meivakantie
Maar jullie hebben ook vragen over de periode na de meivakantie. Hoe ziet de rest van het
schooljaar eruit? Is er voldoende gelegenheid om cijfers op te halen? Hoe zit het met de
overgang naar het komende schooljaar? De antwoorden zijn nog niet zo eenvoudig te geven.
Want we weten niet zeker of de scholen na de meivakantie wel weer opengaan. Of dat het
allemaal nog langer gaat duren. Dat horen we over drie weken. Op 21 april komt er weer een
persconferentie van de minister-president. Snel daarna (dus voor de meivakantie) laten we
jullie weten hoe de rest van het schooljaar eruit gaat zien.
Succes de komende weken
M. Vellener
directeur De Boerhaave
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