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Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 

 

En dan is ineens alles anders...  

Sinds vorige week maandag bevinden we ons in een nieuwe werkelijkheid. We 

organiseren ons onderwijs op afstand en nemen pijnlijke beslissingen onder andere door 

allerlei activiteiten en excursies te schrappen. Maar het zorgt ook voor een versnelde 

invoering van digitaal onderwijs. Medewerkers hebben zich enorm ingezet om onze online 

contactmomenten vanaf afgelopen donderdag voor elkaar te krijgen. Maar ook een 

compliment aan onze leerlingen die vanaf 11 uur ’s morgens klaar zitten om de lessen te 

volgen. Wat een energie is er de afgelopen week losgekomen. Vele ouders mailen ons 

met complimenten, waarvoor langs deze weg onze hartelijke dank. Wat de nabije 

toekomst ons brengt weten we niet. Er zal vermoedelijk nog een lange periode van 

onzekerheid volgen. Maar één ding is zeker, we zijn blij met de stappen die vorige week 

gezet zijn en blijven ons uiterste best doen om alles zo goed mogelijk te organiseren 

voor onze leerlingen.  

 

Wat gaat goed, wat kan beter 

We hopen dat iedereen een goed weekend heeft gehad en dat het met ieder persoonlijk 

goed gaat. De schoolleiding is na het weekend weer gestart op school, waar we zoals 

inmiddels gebruikelijk vanochtend met elkaar tussen 9 en 10 hebben overlegd. Naast alle 

praktische zaken die op dit moment geregeld moeten worden, kijken we ook alvast 

vooruit naar de periode tot aan de zomer. Het voelt alsof we al weken onderwijs op 

afstand aan het verzorgen zijn, uiteindelijk zijn we hier pas afgelopen donderdag mee 

gestart. Aan collega’s hebben we gevraagd wat er tot nu toe goed gaat en wat beter kan. 

Wij krijgen van hen terug dat Itslearning vaak nog traag werkt en dat daarentegen het 

werken in Teams bijzonder goed gaat. Wij werken met hen constant aan het ontwikkelen 

van het huidige onderwijs. Wij krijgen ook op onderwijsvragen@lrc.nl regelmatig vragen 

van leerlingen en ouders over de manier waarop wij op dit moment vormgeven aan ons 

onderwijs. Wij bespreken de reacties dagelijks en gebruiken deze om verbeteringen aan 

te brengen. Wij verzamelen de meest voorkomende vragen en zullen deze vanaf morgen 

via een Q&A op de site beantwoorden. Voor alle examenleerlingen en hun ouders geldt 

dat zij alle informatie via de mail aangeleverd krijgen.  

 

Eigen verantwoordelijkheid 

We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van elke leerling en elke 

ouder/verzorger om gebruik te maken van het onderwijs zoals wij dat op dit moment 

aanbieden. Uiteindelijk controleren we de inzet van de leerlingen door de beoordeling van 

opdrachten die zij digitaal (zullen gaan) aanleveren. 

 

Tot slot  

Tot zo ver deze update. Vanwege de vele uren die we nu met z’n allen aan digitaal 

verkeer besteden, zullen we niet dagelijks mailen, maar afhankelijk van de 

ontwikkelingen voor zowel de onder- als bovenbouw, wel regelmatig.  

 

 

Hartelijke groet, 

 

Eric Hordijk 

rector  

 


