Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
van RSG Magister Alvinus

Sneek, 2 april 2020
Betreft: Voortgang onderwijs tm 28 april

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Op dinsdag 31 maart werd tijdens de persconferentie van de minister-president duidelijk dat de
scholen nog tot en met dinsdag 28 april gesloten zijn en dat hetzelfde regime blijft gelden als tot nu
toe.
We zijn nu ruim twee weken onderweg met het verzorgen van onderwijs op afstand. In dit bijzondere
traject, dat in hoog tempo moest worden opgepakt, zien we hele goede ontwikkelingen. Daarvoor
onze complimenten aan de docenten en onze leerlingen. Een ook de ouders/verzorgers dragen
daaraan hun steentje bij.
Daarnaast krijgen we signalen dat het voor de leerlingen, hun ouders/verzorgers, maar ook voor onze
docenten een behoorlijke belasting is. Op grond hiervan doen we de volgende aanpassingen:
We gaan verder op de ingeslagen weg, maar vanaf maandag 6 april werken we met een rooster van
30-minuten, waarbij de eerste les om 8.30 uur begint. Zie bijlage voor schema 30 minutenrooster.
Hierdoor ontstaat meer rust en ruimte. Daarnaast wordt overwogen om de toetsen in de
onderbouw op de middag te plaatsen. In de onderbouw wordt het PTO (programma van toetsing en
overgang van de verschillende vakken) waar mogelijk gevolgd. Wanneer dit niet mogelijk is zal het
PTO aangepast worden. Toetsen zullen waar mogelijk digitaal op afstand worden afgenomen.
Wanneer het PTO wordt aangepast zal de teamleider van de betreffende afdeling jullie daarover
tijdig informeren.
Naar aanleiding van vragen graag nog aandacht voor het volgende. Het opnemen van de lessen op
afstand is toegestaan, maar uitsluitend voor eigen gebruik. Dit past in een respectvolle omgang met
elkaar.
De leerlingen en hun ouders/verzorgers van de voorexamenklassen zijn al geïnformeerd (KB/BB3 en
GT3) of worden in de loop van volgende week geïnformeerd (V4, V5 en H4).
De leerlingen en hun ouders/verzorgers van de examenklassen zijn al door hun eigen teamleider
geïnformeerd.
De belangrijkste mededelingen en brieven zijn ook terug te vinden op onze website:
https://www.rsg-sneek.nl/onze-school/corona-alles-moet-weten/

Ik wil graag nogmaals benadrukken wat ik ook vorige week in de extra nieuwsbrief heb gemeld: “Ik
ben er trots op hoe we dit met elkaar (leerlingen, ouders/verzorgers en school) oppakken en
daarvoor wil ik iedereen hartelijk danken. Houd de gezondheid van jezelf en die van je naasten goed
in de gaten en pas goed op elkaar!”

Met vriendelijke groet,

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

Bijlage.
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