Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van het Zwijsen College

Veghel, 16 maart 2020

Betreft: Informatie betreffende de schoolsluiting

Geachte ouders/verzorgers,
Afgelopen zaterdag ontving u een e-mail waarin wij beschreven hoe wij ons afstandsonderwijs wilden
vormgeven. Aangezien vanaf vandaag de scholen tot en met 6 april gesloten zijn (tot dusver ook voor
examenleerlingen), is er weer een nieuwe situatie ontstaan.
In deze brief leggen wij uit hoe het afstandsonderwijs concreet vorm krijgt en welke rol u hierin heeft.
Een technische instructie ontvangen u en uw zoon of dochter morgen. Het doel is om het
onderwijsproces door te laten gaan en u en de leerlingen te ondersteunen om het schoolritme te
behouden en structuur aan te brengen in de dag.
We starten woensdag met een aangepast rooster waarbij alle vakgroepen werken met weektaken. In
de ochtend volgen de leerlingen tot 12.50 uur digitale instructielessen. Deze duren overigens niet
allemaal 60 minuten. We bieden dan een zogenaamd kerncurriculum aan, vakken waarvan de gewenste
didactiek het toelaat om het via afstand aan te bieden. Dit betekent dat lichamelijke opvoeding, kunstmuziek, natuurwetenschappen, bèta, maatschappijleer, rekenen, leefstijl, talentblokken en
levensbeschouwing (voor de onderbouw) niet worden aangeboden.
De middag wordt ingevuld met spreekuren van de vakleraren. De leerlingen kunnen in hun agenda’s
zien op welke momenten deze zijn ingepland. Tijdens dit spreekuur worden vragen beantwoord en wordt
extra uitleg gegeven. De mentorles wordt niet ingeroosterd, maar dat wordt een spreekuurmoment in
de middag waarop leerlingen met al hun vragen bij hun mentor terecht kunnen. Leerlingen leveren hun
weektaken in, waarna ze gecontroleerd worden door hun vakleraar. De spreekuren en instructielessen
worden vandaag en morgen digitaal ingericht.
Wij denken dat we op deze manier het leerproces zo optimaal mogelijk – gezien de omstandigheden doorgang kunnen laten vinden. Voorwaarde is wel dat alle betrokkenen, leerlingen, ouders en leraren,
zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid die ze in deze uitzonderlijke omstandigheden hebben. Wij
willen u, ouders, dan ook vragen actief mee te kijken met uw zoon of dochter en te controleren of hij of
zij digitaal aanwezig is bij de gezamenlijke instructiemomenten in de ochtend en zo nodig bij de
spreekuren. Het is belangrijk dat u uw kind stimuleert de weektaak te volbrengen en te zorgen dat hij of
zij op schema blijft liggen met het uitvoeren van de weektaak. In Classroom kunt u precies zien wat is
opgegeven en wat uw kind al gedaan heeft. Zonder begeleiding vanuit u als ouders is het moeilijk dit
afstandsonderwijs te laten slagen.
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De mentor blijft uw eerste aanspreekpunt. Indien u vragen heeft, en dat is niet zo verwonderlijk in deze
situatie, kunt u bij hem of haar terecht.
Met betrekking tot de examenklassen vindt deze week landelijk overleg plaats. Zodra daar meer over
bekend is, informeren wij de examenleerlingen hierover. We drukken hen op het hart goed te blijven
werken.
Wij hopen dat wij u bij dezen voldoende hebben geïnformeerd over wat komen gaat. Uiteraard houden
wij u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
Barbara Sol
Locatiedirecteur
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