Coronavirus informatieblad nummer 3

Julianadorp, 16 maart 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij informeer ik u zoals beloofd over de nieuwste stand van zaken m.b.t. ons onderwijs
en het Coronavirus op Curaçao.
Vandaag is er wederom een persconferentie geweest, waarin is meegedeeld dat nu ook
examenleerlingen niet meer op school mogen komen. Dat vroeg direct om een hernieuwde
aanpassingen. Vanmorgen heeft het afstemmingsoverleg (kernteamleiders en rector)
besluiten genomen, o.a. over het leren en doceren op afstand en geplande activiteiten.
Daarbij is ons uitgangspunt continuïteit en ligt onze prioriteit bij de examenleerlingen.
In deze brief kunt u lezen welke besluiten er zijn genomen en hoe we gaan werken. Wilt u de
informatie alstublieft met uw kind(eren) delen?
Examenleerlingen:
1. Proefexamens voor examenleerlingen en leerlingen die vervroegd examen doen en zich voor
de proefexamens hadden opgegeven → leerlingen maken deze thuis. Voor de betreffende
leerlingen staan de examens per dag klaar in Magister. De leerlingen leveren hun
antwoorden ook in via Magister. Dat kan iedere dag tot 16.00 uur. In de bijlage vindt u een
instructie voor examenleerlingen over de manier waarop zij hun antwoorden kunnen
inleveren. De docent kijkt de antwoorden na en zet de cijfers in Magister.
2. Examenleerlingen mogen altijd een afspraak maken met hun docent via Magister en worden
dan online te woord gestaan via de chat van Microsoft Teams. Mailen mogen zij ook.
3. Werkweek examenleerlingen: hierbij gaat het om presentatietechnieken. De manier waarop
wij deze week gaan invullen hoort u nog van ons. De presentatieavond Profielwerkstukken,
die op 2 april gepland stond, gaat in ieder geval niet door.
Alle leerlingen:
4. Alle leerlingen krijgen online les / instructie.
5. Deze les gaat via Microsoft Teams voor de online instructie. Het huiswerk, de filmpjes en
opdrachten staan in Magister.
6. Dinsdag krijgt u een mail en leerlingen krijgen via Magister instructie hoe zij met Microsoft
Teams kunnen werken. Dit kan op een computer, laptop, tablet of telefoon.
7. Online les gaat volgens een aangepast rooster. Dat rooster staat al in Magister.
8. Iedere klas heeft maximaal tot en met het 5e uur les.
9. Dit rooster gaat woensdag in. Voor de examenleerlingen gaat het rooster vrijdag a.s. in.
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10. Uit dit rooster zijn gym, techniek en mentoruur verwijderd en de lessen van Neeltje zijn
aangepast naar theorielessen.
11. De aan-/afwezigheidsregeling blijft van toepassing. Is uw kind ziek/afwezig, dan belt u de
receptie. Docenten registeren absenten als zij niet aanwezig zijn bij de online les.
12. De lessen duren online een half uur. Het andere halve uur wordt door de leerlingen gebruikt
om hun huiswerk direct te maken. Het rooster bestaat dus wel uit 60 minuten. Op de
volgende lestijd loggen zij in voor de volgende les.
13. Als er een combinatieklas is, dan heeft iedere groep een half uur les: eerst het laagste
nummer of de eerste letter, dan de volgende. Dus combi 4a/5a: 1e half uur 4a, 2e half uur 5a.
3ab? Eerst een half uur 3a dan een half uur 3b. Wiskunde? Eerste half uur wiskunde A,
tweede half uur wiskunde B. We gaan ervan uit dat de leerling weet of hij/zij in een
combinatieklas zit. Anders kan hij/zij dat via Magister vragen aan de docent.
14. In het resterende half uur van 60 minuten geeft de docent dus of les aan de andere groep uit
de heterogene klas, of hij/zij bereidt zich voor op de volgende instructie.
15. KWT wordt een spreekuur. Leerlingen melden zich van te voren aan via Magister voor KWT.
Als je geen vragen hebt, hoef je je niet aan te melden. Dan maken leerlingen dat uur
huiswerk/opdrachten. Aangemelde leerlingen stellen via Microsoft Teams via chat vragen
aan hun docent.
16. Begeleidingsles Nederlands, Engels en wiskunde is op donderdag het 6e uur, online, als
spreekuur, via Microsoft Teams. Alleen voor reeds aangemelde leerlingen, bij hun
vertrouwde docent.
17. Docenten werken vanuit school, vanuit hun eigen lokaal, in verband met afstemming en ICT
ondersteuning, mits zij gezond zijn en totdat de overheid thuiswerken verplicht stelt.
18. De werkweek gaat niet door voor niet-examenleerlingen. Leerlingen werken thuis aan
opdrachten/werkstukken/LOB, etc. Daarover komt nog informatie. Voor het afzeggen van de
stageplaatsen komt een standaard, door school opgestelde brief. U hoort daar morgen meer
over. U hoeft zelf nog niets te doen nu.
19. Het poëzieproject in het Curaçaos Museum gaat niet door, zie daarvoor de bijlage van
Neeltje.
De oudermiddag en -avond van deze week kunnen helaas ook niet plaatsvinden. Toch willen wij u
graag in de gelegenheid stellen om over uw kind met de docent van gedachten te wisselen. U krijgt
een mail van de docent(en) bij wie u een gesprek heeft aangevraagd. U kunt kiezen of u gebeld wilt
worden of dat u via de mail uw vraag stelt. Uiterlijk morgen kunt u deze mail verwachten.
Over de reis naar Colombia is de stand van zaken nog niet duidelijk. In de komende twee dagen
nemen we daarover een beslissing. Zo ook over het waterproject. Over de examens op Bonaire is nog
niets bekend. Ik houd u op de hoogte.
Ik begrijp dat deze onzekere tijden veel flexibiliteit, creativiteit en aanpassingsvermogen van u
vragen. Wij doen ons uiterste best alles vanuit het onderwijsperspectief zo goed mogelijk te regelen.
Hartelijk dank alvast voor uw medewerking!
Ik vertrouw erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u desondanks nog
vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
rector
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