Beste ouders / verzorgers,
De afgelopen week zijn we druk in de weer geweest om ‘onderwijs op afstand’ te organiseren. De
focus lag daarbij in eerste instantie op de examenkandidaten. Vanaf woensdag zijn we begonnen hen
via Teams digitaal les te geven. De eerste ervaring zijn positief; collega’s vonden het een uitdaging
om in korte tijd hun weg te vinden in een nieuwe digitale omgeving en waren onder de indruk hoe
coöperatief leerlingen waren. In een paar dagen hebben we veel geleerd en ontdekt.
Vanaf maandag gaan we ook met de overige leerjaren via Teams op deze manier aan het werk. We
hebben daartoe het lesrooster (zie bijlage) aangepast. Dit is niet het lesrooster zoals het in Magister
staat. 80-minutenlessen zijn te lang voor deze manier van werken en daarom passen we de lestijden
als volgt aan:
1e uur
2e uur
3e uur
4e uur
5e uur

08.30-09.00 (mentorlessen)
09.00-10.00
10.15-11.15
11.30-12.30
13.00-14.00

Mevr. El Salih staat wel in het rooster, maar is op dit moment nog ziek. Zij heeft wel werk klaar gezet
voor haar leerlingen.
Volgende week zullen docenten en leerlingen vast weer grote stappen zetten in deze manier van
werken. Een enkele keer merkten we de afgelopen dagen dat niet voor iedere leerling duidelijk was
wat in Teams wel of niet kan. We verwachten dat iedereen zich op Teams aan de gewone
beleefdheidsregels houdt.
Schoolreizen/ werkweken
Afgelopen vrijdag is door het bestuur van NUOVO scholengroep besloten om alle reizen uit te stellen
voor dit schooljaar. Dat betekent dat de Londenreis voor de derde klassen wordt uitgesteld tot na de
zomer.
Schoolexamens
Mevr. Posthuma, de examensecretaris, informeert vierdeklassers en ouders in een aparte mail over
de data van de toetsweek en het inhalen/herkansen van toetsen. Er is op dit moment nog geen
nieuws over het Centraal Examen. Zodra dat er wel is, wordt u geïnformeerd.
Communicatie
Er zijn in de huidige situatie veel vragen. Achter de schermen wordt voortdurend overlegd en
nagedacht over hoe we in deze situatie het onderwijsproces zo goed mogelijk doorgang kunnen laten
vinden. Dat kost soms echt even tijd. We vragen iedereen geduld te hebben en af te wachten tot we
met een nieuw communicatiebulletin naar buiten komen. Zodra we nieuws hebben, informeren we
u.
Absentie
We verzoeken ouders dringend om net als anders leerlingen, die ziek zijn en daardoor de digitale
lessen niet kunnen volgen ziek te melden bij mevr. Hoogendam. Graag nu via de mail:
shoogendam@mavodoorn.nl. Datzelfde geldt voor weer beter melden.
Voor nu wens ik iedereen een welverdiend en goed weekend.
Met vriendelijke groet,
Geert de Keulenaar

