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Geachte ouders, verzorgers,
De eerste online lesweek na de vakantie zit er alweer op.
Voor sommige leerlingen was het lastig om weer op te starten: moeilijker om op tijd te
komen, sneller afgeleid, minder geconcentreerd, minder gemotiveerd dan toen we net
begonnen met de online lessen op 18 maart. Dat snappen we wel, het valt niet mee om te
leren onder deze omstandigheden. Andere leerlingen konden juist weer niet wachten om ‘in
de klas’ te zitten lekker aan de slag te gaan. Hun enthousiasme is aanstekelijk!
Voor de docenten zelf is het ook heel anders werken: de lessen voorbereiden is tijdrovender
dan anders, want er is minder ruimte om ter plekke te improviseren als er onverwachte
vragen komen en leerstof moet op een andere manier worden aangeboden. Digitalisering
gaat gedwongen snel en de een gaat dat makkelijker af dan de ander. Bovendien missen
docenten, net als de leerlingen, de sociale interactie. We doen het echter heel goed met z’n
allen, leerlingen, docenten en u als ouders! Volhouden, met elkaar kunnen we dit. En laten
we hopen dat we elkaar snel weer op school mogen zien, onder veilige omstandigheden
natuurlijk.
Komende week is een korte week: drie dagen, met daarin lessen voor bijna alle klassen en
herkansingen voor de examenleerlingen. Zoals gezegd, deze worden mondeling online
afgenomen, behalve de schrijfopdrachten voor de talen. De afnames gaan volgens een
rooster, dat staat in Magister.
Hierbij nogmaals de belangrijkste punten:
• Alle lessen voor de examenklassen vervallen (omdat de meeste leerlingen
herkansingen hebben en docenten in die tijd herkansingen afnemen).
• De lessen voor de andere klassen gaan gewoon online door volgens rooster.
• Er zijn docenten die heel veel tijd nodig hebben voor alle herkansingen die in hun vak
worden gemaakt. Deze docenten kunnen die drie dagen geen lesgeven. Deze
docenten zorgen voor vervangende opdrachten die de leerlingen in de vrijgekomen
tijd zelfstandig moeten maken. Deze opdrachten staan in Magister.
• De lessen van de volgende docenten vervallen: Chris Espinal, Gofrie van Lieshout,
Dominic Messerschmidt en Roger Parren.
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Richtlijnen voor de herkansers (wilt u dit met uw zoon/dochter doornemen?):
• Zit 5 minuten voor je mondeling begint klaar achter je scherm.
• Ruim je tafel/bureau op: daar mag alleen liggen wat je nodig hebt.
• Je vakdocent geeft van te voren aan wat je nodig hebt (kladpapier, rekenmachine,
Binas, etc).
• Zet je camera aan: er moet oogcontact zijn tussen jou en je docent tijdens het
mondeling.
• Test je microfoon.
• Geef je mobiel aan je ouders (tenzij je die gebruikt voor Teams).
• Zorg ervoor dat je niet gestoord wordt (deur dicht, muziek uit, oortjes in).
• Zorg voor een goede verbinding en vraag je broertje/zusje in die tijd niet online te
gamen of te netflixen.
• Als je van te voren een casus moet bestuderen of een tekst moet lezen, dan staat dat
een half uur voor je mondeling voor je klaar: volg de aanwijzingen van je docent en
kijk uiterlijk maandag in Magister EN Teams voor de aanwijzingen die voor jou van
toepassing zijn. Let op: leestoetsen worden mondeling afgenomen. Ben je
dyslectisch? Dan krijg je meer voorbereidingstijd, maar je toetstijd is hetzelfde.
• Schrijftoetsen? Kijk in Teams en Magister wanneer en hoe je die moet maken: dat
gaat met online surveillance op een vast tijdstip met tijdslot.
• Geef docenten tijd om het cijfer te bepalen aan de hand van het scoreformulier. Dat
kan niet altijd direct ter plaatse. Je cijfer wordt ingevoerd in Magister. Het hoogste
cijfer telt.
• Je hebt recht op feedback op je prestatie. Maak daarvoor een afspraak met je docent,
voor na 3 mei.
• Echt ziek? Je ouders moeten je afmelden, van te voren, via de mail, direct bij de
docent, cc naar mij.
Ik hoop dat zo alles duidelijk is en dat het online afnemen van herkansingen soepel verloopt.
Ook het lesgeven online gaat weer gewoon door. Voor docenten met internetproblemen
thuis is een oplossing gevonden voor de komende tijd. Mocht er ergens toch nog een
knelpunt optreden, dan hoor ik dat graag van u.
Voor nu wens ik u een fijn lang weekend en een gepaste Koningsdag! Herkansers: succes!
Hartelijke groet,
Mariette Zuijdgeest
rector
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