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Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. De samenleving
staat op z’n kop en in het Noorden van het land wachten
we met spanning af of er zich Brabantse taferelen voor
gaan doen. Motto is daarom; houd je aan de gedragsregels en spreek elkaar hierop aan!
Op alle fronten wordt bijgedragen aan een positieve invulling van deze nieuwe situatie voor ons. De meeste mensen
werken vanuit huis. De collega’s van ieder team hebben
regelmatig contactmomenten om de ervaringen met
elkaar te delen. Deze bijzondere situatie creëert ook een
nieuw soort werkelijkheid. Zo heeft onze afdeling financiën nu wekelijks een digitale koffiepauze: online samen
koffie drinken.

Informatie over Corona op onze website
Op de website is een speciale knop gemaakt: Corona, alles
wat je moet weten. Hier plaatsen we alle informatie die voor
alle betrokkenen van belang is. Daarnaast wordt specifieke informatie per team door de teamleider met leerlingen
en hun ouders/verzorgers gedeeld. We proberen iedereen
op deze wijze zo goed mogelijk te informeren. We krijgen
positieve feedback van iedereen en dat willen we graag zo
houden. Heeft u tips? Stuur een mail naar info@rsg-sneek.nl.

les op afstand
De lessen worden sinds vorige week donderdag volgens
het lesrooster op afstand verzorgd. Natuurlijk is het wennen, zowel voor de docenten als de leerlingen, maar het
verloopt erg goed.
Onze docenten leren van elkaar en van hun leerlingen.
Uiteraard volgen we de ontwikkelingen en zullen we daar
waar nodig zaken bijstellen.

Leerlingenzorg
Niet alleen gaan de meeste lessen momenteel gewoon
door, ook staan de mentoren en het zorgteam klaar om
leerlingen, daar waar gewenst, te ondersteunen. Deze
ondersteuning zal net als de lessen op afstand gebeuren. Mocht de leerling een ondersteuningsvraag hebben
dan kan hij/zij daartoe contact opnemen met de mentor. Leerlingen die al ondersteuning kregen voordat de
school werd gesloten, kunnen de ondersteuning voortzetten via een digitale verbinding met het zorgteam.

Schoolexamens
De komende periode staat in het teken van het afronden
van de schoolexamens. We proberen dat zoveel mogelijk
op afstand te doen en de betrokken docenten is gevraagd
hierover mee te denken en suggesties te doen hoe we dit
kunnen realiseren. De lesroosters van de leerlingen in de
examenklassen worden tot medio juni intact gehouden,
zodat het contact met de leerlingen optimaal kan verlopen.
We zijn zeer verheugd over de inzet en betrokkenheid van
onze docenten en de andere medewerkers. Ook merken
we dat de leerlingen en hun ouders/verzorgers op een
zeer positieve wijze reageren op deze nieuwe situatie. We
hebben samen een gedeelde verantwoordelijkheid om
deze moeilijke periode goed door te komen.
Ik ben er trots op hoe we dit met elkaar 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!
Sixtus Haverkamp, rector-bestuurder

Van de GGD-Fryslân kregen wij het bericht dat alle geplande schoolonderzoeken door de doktersassistente,
jeugdverpleegkundige en jeugdarts niet doorgaan. De
GGD is wel bereikbaar. Voor vragen over het coronavirus kunt u antwoorden verkrijgen op: www.ggdfryslan.
nl/coronavirus. Jongeren kunnen ook chatten met een
verpleegkundige van de GGD over gezondheidsvragen op:
www.jouwggd.nl. Mocht uw kind een uitnodiging hebben
gekregen voor een vaccinatie tegen HPV en meningokokken, dan gaat de afspraak daarvoor niet door. Uw kind
ontvangt op een later moment een nieuwe uitnodiging
van de GGD.

Toetsing, voortgang voorexamenjaren en onderbouw
Zoals bekend worden de geplande toetsen vooralsnog niet
afgenomen. We zijn ons aan het beraden hoe we dit gaan
oplossen. Ook wordt nagedacht of er nog herkansingen
moeten komen en in welke vorm we die dan gaan afnemen.
Ook wordt nagedacht hoe we omgaan met de overgangsregeling. We hopen op korte termijn hierover meer duidelijkheid te kunnen geven.
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Afgelopen dinsdag kwam het bericht van minister
Slob dat de centrale examens dit jaar niet doorgaan. De persconferentie is via deze link terug te
zien.
De leerlingen van de examenklassen en hun ouders/
verzorgers hebben hierover per mail aparte informatie ontvangen.

Zijn er vragen over Corona?
Kijk op onze website www.rsg-sneek.nl
of mail naar info@rsg-sneek.nl.

Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen? Stuur een mailtje naar communicatie@rsg-sneek.nl

