Geachte ouders, verzorgers,

Hiermee wil ik u op de hoogte brengen van de voortgang van de onderwijsactiviteiten voor uw
kind(eren) op de RSG.
Vanaf donderdag 19 maart a.s. bieden onze docenten via digitaal afstandsonderwijs weer onderwijs
aan hun leerlingen. De afgelopen dagen hebben de docenten hard gewerkt aan het vorm geven van
dit afstandsonderwijs. Dat is onderwijs waarbij docenten en leerlingen contact hebben via de inzet
van een computer, laptop of tablet.
Deze vorm van onderwijs is anders georganiseerd dan de leerlingen gewend zijn. We hebben de
consequenties daarvan en de eventuele vragen die dit op kan roepen verzameld in een bijlage met
Q&A (vraag en antwoord). Mocht u na lezing van deze Q&A nog vragen hebben die niet zijn
beantwoord, neemt u dan contact met de teamleider op. Heeft u een vraag over het onderwijs, dan
kunt u terecht bij de docent, mentor of teamleider. Dit kan per e-mail of via het algemene
telefoonnummer van de school (0515-429760).
We rekenen in deze lastige tijd op een gezamenlijke inzet van leerlingen, ouders/verzorgers en
school. Hierdoor kunnen we het onderwijs blijven verzorgen dat onze leerlingen toekomt.

Met vriendelijke groet,

Sixtus Haverkamp
Rector-bestuurder

Bijlage: Q&A

Q&A (vraag en antwoord) Afstandsonderwijs
Wat betekent afstandsonderwijs voor de leerling?
In de eerste plaats geldt dat het rooster dat uw kind(eren) op dit moment heeft/hebben ook voor het
afstandsonderwijs wordt gehanteerd. Wij verwachten dan ook van uw kind dat het tijdens de
reguliere schooltijden deelneemt aan het onderwijsaanbod via een computer, laptop of tablet. De
leerlingen krijgen ‘gewoon’ huiswerk op.
Wij tekenen hierbij aan dat de wijze waarop de docenten het rooster invullen kan verschillen van
datgene wat de leerlingen gewend zijn. Omdat het voor leerling en docent nagenoeg onmogelijk is
om drie kwartier lang geconcentreerd achter een beeldscherm te zitten zijn de lessen anders
opgebouwd dan de leerling gewend is. Een les kan dan ook bestaan uit bijvoorbeeld een korte uitleg,
waarna de leerlingen zelfstandig met opdrachten aan de slag gaan. Voor lichamelijke opvoeding zijn
er weinig tot geen lessen, maar wel zogeheten Challenges. Daarbij krijgen de leerlingen opdrachten
waarbij zij tot bewegen aangezet worden. Ook het vak Beeldende Vorming werkt met opdrachten.
Werkhouding van leerlingen
Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zoveel als mogelijk de lessen gaan volgen. Wij realiseren ons
echter dat het voor leerlingen lastig kan zijn om aan te sluiten bij de nieuwe werkwijze. Hoewel we
geen ‘absentie’ gaan controleren, controleren onze docenten wel of de leerlingen voldoende actief
meedoen met het afstandsonderwijs.
Wat vragen wij van ouders/verzorgers?
Van ouders/verzorgers vragen wij een oogje in het zeil te houden. Concreet betekent dit dat wij u
verzoeken om elke dag met uw kind te bespreken hoe het staat met het schoolwerk: wat ging goed,
wat vindt uw kind lastig, wat staat er morgen op de planning en hoe verloopt het contact met de
docent of de mentor. Wij wijzen er met nadruk op dat het geen vakantie is. Als uw kind de komende
periode actief bezig gaat met het afstandsonderwijs, kunnen we uw ondersteuning voorkomen dat
uw kind na deze lastige periode schoolwerk in moet halen.
Mogen docenten huiswerk opgeven
Ja, dat kan. Het huiswerk wordt weergegeven in de Studiewijzer of in Magister.
Kun je cijfers halen tijdens afstandsonderwijs
Ja, dat kan. Dat zal waarschijnlijk niet via de normale toetsen gaan, maar bijvoorbeeld door middel
van werkstukken, Praktische Opdrachten of digitale toetsen.
Hoort dit afstandsonderwijs bij het normale programma?
Ja. Als de beoordelingen tegenvallen of onderdelen niet worden gemaakt, kan dit invloed hebben op
het overgangsbewijs.
Hoe wordt er omgegaan met de gemiste toetsen/schoolexamens en mondelingen in de bovenbouw
en eindexamenklassen?
Zie hiervoor de aparte informatie van de examencommissie.
Mijn zoon of dochter doet dit jaar examen. Wat nu?
Zie hiervoor de aparte informatie van de examencommissie.
Wij hebben niet voor al onze kinderen een device beschikbaar. Wat nu?
Alle leerlingen hebben een device. Mochten sommige kinderen toch geen bruikbaar device hebben,
neem dan contact op met de teamleider. Het is eventueel mogelijk een device te lenen.

Wij hebben een zeer slechte internetverbinding en mijn kind lukt het niet om het afstandsonderwijs te
volgen. Wat nu?
Neem contact op met de teamleider.
Ik heb een vitaal beroep. Wat nu?
Als middelbare school verwachten wij dat leerlingen zelfstandig thuis kunnen blijven. Mocht dit niet
gelden voor uw kind, neem dan contact op met de teamleider.
Mag mijn kind afspreken met andere kinderen om samen te werken aan een opdracht?
Hierin volgen we het advies van de RIVM. Voor schoolse zaken roepen we op zoveel mogelijk thuis te
werken. In principe dus niet fysiek afspreken en wel online met elkaar afspraken maken.
Hoe zit het met excursies/werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten?
Alle excursies, werkweken en andere buitenschoolse onderwijsactiviteiten gelasten we tot nader
order af.
Ik heb een afspraak gepland met een docent, mentor, teamleider, zorgcoördinator of iemand anders
van school. Gaan deze afspraken door?
Alle afspraken tot en met 6 april gaan niet door. Uiteraard is het wel mogelijk te mailen of (online) te
bellen met de betreffende persoon. Alle oudergesprekken komen te vervallen. Het is aan de mentor
of leerlinggesprekken telefonisch of via Google Meet doorgaan.
Zijn de docenten en mentoren goed bereikbaar?
Docenten en mentoren zijn per e-mail te bereiken.
Blijft de school geopend en/of bereikbaar?
De school is tot nader order tussen 8:30 en 12:00 uur geopend voor leerlingen die bijvoorbeeld
boeken uit hun kluisjes willen halen.
Ik heb een vraag aan de school. Bij wie kan ik terecht?
Heeft u een vraag over het onderwijs, dan kunt u terecht bij de docent, mentor of teamleider. Zij zijn
per email te bereiken of via het algemene telefoonnummer van de school (0515-429760).

