Coronavirus informatie nr. 7
(heeft u #5 en #6 niet gekregen? Die waren alleen voor examenkandidaten)
Julianadorp, 26 maart 2020
Geachte ouders, verzorgers,
Hierbij informeer ik u graag over de nieuwste ontwikkelingen rondom de coronavirus
maatregelen en ons onderwijs.
Komende week gewoon online les
Komende week zou er een werkweek zijn met kamp, stages en andere leuke en nuttige
zaken. Die activiteiten gaan niet door, zoals u weet. Om structuur te blijven bieden en om
leerstof te kunnen herhalen, hier en daar formatief te kunnen toetsen of om andersoortige
opdrachten uit te zetten, hebben we besloten ook komende week een normale - online lesweek te draaien. Volgens lesrooster wordt dus iedere leerling in de les verwacht.
De twee weken daarna is het Paasvakantie. Dat lijkt ons lang genoeg als je nergens heen kan
en er op het eiland geen entertainment is. Of we daarna weer naar school kunnen, dat
weten we nog niet.
Examen
Inmiddels heeft u uit berichtgeving in de pers, via #5 en #6 of via de website vernomen dat
het centraal schriftelijk gedeelte van het eindexamen in Nederland niet doorgaat. Dat geldt
ook voor het Staatsexamen en daarmee ook voor onze leerlingen. Er is besloten dat
leerlingen die Staatsexamen doen hun diploma krijgen op basis van de uitslag van het
college-examen. Dat zijn de mondelinge examens. Er wordt nog nader bepaald of er voor de
talen ook een schrijfopdracht zal zijn. Het college-examen wordt in juli op Bonaire
afgenomen. De berichtgeving over het eindexamen zorgt voor veel onrust onder onze
leerlingen in de examenklassen en bij hen die vervroegd examenvakken willen afsluiten. We
staan ze zo goed mogelijk bij en proberen alle vragen te beantwoorden.
Stagiaires
Niet alleen Melissa van Middendorp moet ons verlaten, ook Manisha Sewbalak (Spaans) gaat
terug naar Nederland. Haar stage is gelukkig helemaal afgerond. Melissa zien we weer terug.
Ik vertrouw erop u voor nu weer voldoende te hebben bijgepraat. Belt of mailt u gerust als u
een vraag of opmerking heeft.
Met vriendelijke groet,
Mariëtte Zuijdgeest
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