Betreft: laatste schoolweek

Leiderdorp, 7 juli 2020

Geachte ouder(s), verzorger(s),
Volgende week sluiten we dit bijzondere schooljaar af. Het jaar dat begon zoals alle jaren
maar na de voorjaarsvakantie een bijzondere en bizarre wending nam door Corona. De impact
hiervan op de samenleving en daarmee ook op het onderwijs was en is enorm groot. Het
sluiten van de scholen betekende voor iedereen dat het contact en de ontmoeting opeens
anders werden. Lessen op afstand, via Teams of op 1,5 meter. Om dit alles op een goede
manier te organiseren is veel van iedereen gevraagd, van de docenten, maar ook van
leerlingen en ouders.
Met gezamenlijke inspanning is het gelukt om het afstandsleren en contact met elkaar te
onderhouden, te organiseren.
Met elkaar zijn we erin geslaagd om de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en zijn
we trots op hoe de leerlingen het hebben gedaan. We hebben veel geleerd en kunnen onze
ervaringen meenemen in ons "reguliere" onderwijs.
Deze week sluiten we het (online)lesprogramma af. Leerlingen die nog werk af te ronden
hebben, zijn door de docenten benaderd en werken op school, of leveren werk in vanuit huis.
Ook de klassikale lessen worden deze week afgerond op school. De leerlingen van 3 mavo
zijn nog hard aan het werk om zich voor te bereiden op het schoolexamen.
Op maandag 13 juli nemen we definitieve besluiten over de bevorderingen en eventuele
deelname aan de zomerschool. Uiteraard is hierover dan contact met leerlingen en ouders.
Bij deelname aan de Zomerschool is het belangrijk dat de leerling in de online portal van Van
Dijk aangeeft welke boeken nog niet worden ingeleverd. Dit moet voor 15 juli worden ingevuld:
-> klantenservice
-> Retourneren en inleveren
-> aanvinken: “Ik heb een taak of herexamen, kan ik mijn boeken langer houden?”
Na afloop van de Zomerschool kunnen de betreffende boeken per post worden opgestuurd
via een postbusnummer van Van Dijk.
Op woensdag 15 juli is er de laatste mentorles en worden de schoolboeken ingeleverd.
Eventuele geleende schoollaptops kunnen dan ook worden ingeleverd bij de conciërge.
Op donderdag 16 juli en vrijdag 17 juli zijn er organisatiedagen voor de docenten en ronden
we het schooljaar af.

Na de zomer zal de school weer volledig opengaan en worden alle leerlingen weer op school
verwacht. Ook zullen we weer met een regulier lesrooster gaan werken.
De maatregelen van het RIVM zullen echter blijven gelden. Het coronavirus is nog steeds
aanwezig en dat zal voorlopig ook wel de realiteit zijn. We moeten er zelfs rekening mee
houden dat het virus misschien weer de kop op steekt en dat we opnieuw aanvullende of
aangepaste maatregelen zullen moeten nemen. Wij zullen alle voorgeschreven
veiligheidsmaatregelen blijven hanteren om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.
Het nieuwe schooljaar start op 31 augustus. Aan het einde van de vakantie ontvangen jullie
een overzicht van de activiteiten die tijdens de introductieweek, vanaf 1 september, zullen
plaatsvinden. In de loop van die eerste week is ook het lesrooster gereed waar we vanaf de
tweede week mee gaan werken.
Wij wensen jullie alvast een heel fijne zomer! Rust lekker uit, zodat je na de vakantie weer
genoeg energie hebt voor een nieuw schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Deirdre Broshka, teamleider brugklassen
Marcel Lensink, teamleider mavo
Pieter Snaterse, teamleider havo/vwo
Ron Onderwater, directeur
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Rooster inleveren boeken, laptops en laatste mentoruur
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