Sneek, 15 januari 2021
Aan: de leerlingen en ouders/verzorgers van RSG Magister Alvinus

Beste leerlingen en ouders/verzorgers,
Het zal jullie en u niet ontgaan zijn dat de lockdown is verlengd met tenminste drie weken. De school
is dan ook gesloten voor de leerlingen met uitzondering van enkele groepen:
- de leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben;
- de leerlingen van de examenklassen;
- de leerlingen uit de voorexamenklassen voor het maken van toetsen die behoren
tot het examendossier. Hiertoe worden ook oefenopdrachten voor practica gerekend.
Val je niet binnen één van deze groepen dan blijf je online onderwijs volgen in een
30-minutenrooster van 08.30 tot uiterlijk 13.30 uur.
Een verandering t.o.v. de vorige lockdown is, dat we hebben besloten dat leerlingen de camera aan
hebben tijdens de lessen. Uiteraard kunnen zij hun achtergrond wijzigen, maar we willen graag dat
docenten en leerlingen zichtbaar voor elkaar zijn.
Voor onze leerlingen die bijzondere zorg nodig hebben wijzigt er niks wat betreft de aanpak.
De leerlingen van de voorexamenklassen hebben inmiddels informatie gehad van hun teamleider.
Voor de leerlingen van de examenklassen worden aanpassingen voorbereid die ingaan op ma. 25
januari a.s. Tot die datum worden de lessen online aangeboden.
De aanpassingen worden door de teamleiders van de afdelingen gecommuniceerd met de leerlingen.
De afdelingen op de RSG zijn verschillend van aard, vorm en inhoud en dus is de uitwerking dat ook.
VMBO-4

HAVO-5 en VWO-6

De leerlingen komen tussen 08.30 uur en 13.30
uur op verschillende dagen naar school om de
lessen te volgen. Dit wordt zichtbaar gemaakt in
het rooster.

Leerlingen volgen het 30-minutenrooster online
en op de middagdelen wordt ruimte gecreëerd
voor een onderwijsaanbod op school.

De lesactiviteiten die plaatsvinden in de school worden corona-proof georganiseerd.

We kunnen van alles regelen wat onderwijs en toetsen betreft, maar het mag duidelijk zijn dat we in
een ernstige situatie zitten en dat onze belangrijkste opdracht is gezond door deze lastige periode
heen te komen.
We willen graag dat de leerlingen er goed van doordrongen zijn dat zij zich aan de coronamaatregelen moeten houden en dat mag best een gespreksonderwerp aan de etenstafel zijn.

Met jullie kunnen we niet wachten tot de situatie weer zo normaal is dat we de leerlingen en
docenten met open armen kunnen ontvangen.
Want zeg nu zelf: we hebben een mooi schoolgebouw, maar zonder leerlingen en docenten mist het
een ziel.
We hopen elkaar gauw weer te kunnen ontmoeten en we wensen iedereen succes en veel sterkte
om door deze periode heen te komen. `
Met vriendelijke groeten,

Sixtus Haverkamp
(rector-bestuurder)

