Aan alle leerlingen van het Zwijsen College

Veghel, 16 maart 2020

Betreft: Informatie rond de schoolsluiting

Beste leerlingen,
Jullie hebben begrepen en gemerkt dat met ingang van vandaag alle scholen in Nederland in ieder
geval tot en met 6 april gesloten zijn (tot dusver ook voor de examenleerlingen).
Hoe leuk dat wellicht in eerste instantie voor een aantal van jullie klinkt, de schoolsluiting heeft
verregaande gevolgen voor de voortgang van jullie onderwijs. Wij gaan er de komende tijd voor zorgen
dat de consequenties beperkt blijven en jullie, weliswaar op afstand, toch onderwijs aanbieden.
In deze e-mail lezen jullie hoe we dat gaan doen en wat we daarin van jullie verwachten.
Aanstaande woensdag starten we voor alle leerlingen, met behulp van een aangepast rooster, met het
zogenaamde afstandsleren. In de ochtend volgen jullie digitale instructielessen tot 12.50 uur. In deze
lessen, die door een vakleraar (niet per se je eigen leraar) worden verzorgd, krijg je instructies en uitleg
om vervolgens zelf met het vak verder te kunnen werken.
We bieden niet alle vakken aan. Er zijn vakken die je eigenlijk niet op afstand kunt verzorgen, daarom
geven we deze niet. Dat zijn: lichamelijke opvoeding, kunst-muziek, natuurwetenschappen, bèta,
rekenen, leefstijl, talentblokken en levensbeschouwing (voor de onderbouw).
Ook de mentorles wordt niet ingeroosterd, maar dat wordt een spreekuurmoment in de middag waarop
jullie met al jullie vragen bij de mentoren terecht kunnen. In de middag vinden alle digitale spreekuren
plaats. Jullie leraren vullen in je agenda momenten in waarop zij jullie vragen kunnen beantwoorden en
extra uitleg kunnen geven.
Het is de bedoeling dat jullie op deze manier aan een weektaak per vak gaan werken. Deze weektaken
worden door jullie ook bij de leraar ingeleverd in Classroom. Je leraar controleert op deze manier of je
je werk voor elkaar hebt. Een uitgebreide instructie van dit afstandsonderwijs ontvang je morgen.
Wij denken jullie op deze manier de komende tijd zo goed mogelijk onderwijs te kunnen bieden. Het is
jullie hopelijk duidelijk dat het alleen gaat werken als jullie hier serieus mee aan de slag gaan; zorg
ervoor dat je instructielessen volgt, zorg ervoor dat je je vragen voor de middagsessies paraat hebt en
dat je ze stelt en zorg ervoor dat je je werkt maakt en op tijd inlevert. Alleen dan kunnen we er met
elkaar voor zorgen dat de huidige uitzonderlijke en onwenselijke situatie voor jullie zo min mogelijk
negatief effect heeft.
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Wij kunnen ons voorstellen dat deze e-mail vragen oproept bij jullie, het is tenslotte een zeer bijzondere
situatie waar we met zijn allen in zitten. Je mentor blijft je aanspreekpunt. Zoek dus contact met hem of
haar als je vragen hebt.
Met betrekking tot de examenklassen vindt deze week landelijk overleg plaats. Zodra daar meer over
bekend is, informeren wij de examenleerlingen hierover. Met name ook specifiek aan hen het dringende
advies goed te blijven werken.
We wensen jullie heel veel succes de komende tijd en laten we hopen dat deze situatie niet al te lang
duurt.

Met vriendelijke groet,
Barbara Sol
Locatiedirecteur
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