vrijdag 11 september, Sneek

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen
In de mail die dinsdag 8 september door de schoolleiding is verstuurd stond dat er vanuit de
bovenbouw havo/vwo aanvullende informatie zou komen over nieuwe afspraken die er
gemaakt zijn om het schoolleven in de huidige omstandigheden van toenemende absentie
van leerlingen en docenten zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Met deze mail hopen
we duidelijkheid te kunnen geven.
Wat te doen bij absentie van een docent?
Is een docent wegens coronamaatregelen thuis, maar wel in staat om les te geven, dan blijft
de les in het rooster staan en worden de leerlingen verwacht in het lokaal waar zij normaal
ook les hebben. De lessen gaan dus gewoon door, ook eventuele practica. En de leerlingen
van de bovenbouw afdelingen havo en vwo gaan dus niet naar de speciaal daarvoor
ingerichte leergang op de eerste verdieping. We willen er graag vanuit gaan dat onze
leerlingen voldoende zelfstandigheid en en verantwoordelijkheidsgevoel hebben om zonder
toezicht in de lokalen de les digitaal en op afstand te volgen. De docent stuurt zijn of haar
klas in deze situatie een link waarmee de leerlingen kunnen inloggen en zo de les via de
Meet kunnen volgen. Alle leerlingen dienen in het geval dit zich voordoet een device mee
naar school te nemen, bijvoorbeeld een iPad. Ook oortelefoontjes zijn nodig, daarmee stoort
men een ander niet.
Wat te doen als een leerling thuis moet blijven?
Zit een leerling thuis door corona-maatregelen maar is hij of zij wel in staat om de lessen te
volgen, dan neemt die leerling vooraf contact op met de betreffende docent. Indien mogelijk
stuurt de docent een link waarmee de les te volgen is. Zo kan ook de leerling die thuis is de
les of een deel van de les volgen via beeld en/of geluid. Het is wel zo dat die leerling thuis in
zo'n situatie niet altijd voldoende aandacht kan krijgen, de docent zit immers in een gewone
lessituatie en zijn of haar aandacht zal voornamelijk naar de betreffende klas gaan die op
dat moment les krijgt.
De leerlingen in de bovenbouw kunnen zoals gebruikelijk is ook de studiewijzers en andere
documenten van alle vakken in Magister raadplegen. Het advies is om bij absentie toch
zoveel mogelijk verder te werken en om knelpunten en vragen over de stof met de
vakdocent en medeleerlingen te bespreken. Indien men na absentie weer naar school kan,
zijn i-uren per vak de geschikte momenten om de gemiste stof bij te spijkeren.
De huidige situatie is verre van ideaal en vraagt voortdurend om aanpassingen en
flexibiliteit. We verwachten van de leerlingen dat zij verstandig met de mogelijkheden
omgaan en elkaar ondersteunen om letterlijk en figuurlijk "bij de les" te blijven.

Met vriendelijke groeten,
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