Betreft: Informatie over het Coronavirus
Utrecht, 13 maart 2020
Beste ouder(s)/ verzorgers en leerlingen van Academie Tien,
Gistermiddag zijn er door minister-president Rutte namens de regering drastische
maatregelen ingesteld om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen. De
scholen blijven vooralsnog open, maar we krijgen toch op diverse manieren met deze
maatregelen te maken. Het onderwijs is hierin benoemd als vitale plek, door de lessen te
laten doorgaan, kunnen ouder(s)/ verzorger(s) in bijvoorbeeld de gezondheidszorg hun
essentiële werkzaamheden voortzetten. Wij, als Academie Tien, zijn ons bewust van deze
verantwoordelijkheid en ondersteunen deze boodschap. Door de opvang van leerlingen te
continueren hopen wij mede een bijdrage te kunnen leveren aan het in standhouden
van onze gezondheidszorg, met name natuurlijk ook voor onze meest kwetsbare
doelgroepen, zoals ouderen.
Als u werkzaam bent in de gezondheidszorg, zouden wij dit graag van u willen weten. Wij
trachten u dan extra te ondersteunen in de opvang van uw zoon of dochter zodat u uw
werk door kunt laten gaan. U kunt uw wensen doorgeven via Marlies Kuyper:
mkuyper@academie-tien.nl.
Pauzes
Waar mogelijk zullen we het samenbrengen van grote groepen leerlingen zoveel mogelijk
proberen te voorkomen. Onze pauzes zullen we in kleinere groepen leerlingen
organiseren en vragen aan onze leerlingen na de lessen direct naar huis te gaan en niet
op school te blijven.
Instructies rond thuisblijven
De regels zijn verder aangescherpt, voor zowel docenten als leerlingen: blijf thuis bij
klachten (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts), ook als er geen direct
verband is met het coronavirus. Mijd sociaal contact. Bel met de huisarts als klachten
verergeren. De volledige voorschriften staan online:
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19.
Onderwijs volgen 'op afstand'
In de onderbouw stelt onze manier van werken met Magister.me leerlingen in staat om
ook 'op afstand' het onderwijs te vervolgen. Ons docententeam werkt vanmiddag aan het
verder in gereedheid brengen van de studiewijzers in Magister.me, zodat leerlingen
gemakkelijker thuis hun werk kunnen vervolgen. Zo plaatsen we instructies in de
studiewijzers welke opdrachten leerlingen in de aankomende tijd kunnen maken.
Via Magister.me is eventueel ook communicatie met de docent mogelijk. Ook in de
bovenbouw zal het docententeam vanmiddag zoveel mogelijk materiaal klaarzetten,
waardoor de leerlingen ook thuis hun schoolwerk kunnen blijven continueren.
Examenkandidaten
We merken dat er rondom alle berichten over het coronavirus ook onrust ontstaat bij
leerlingen en ouders, vanwege de naderende schoolexamens. Wij hebben hier uiteraard
alle begrip voor.
Zoals bekend kan een leerling pas deelnemen aan de centrale eindexamens (CE) in mei,
als alle schoolexamens (SE) zijn afgerond. Dit wordt zichtbaar doordat alle
cijferkolommen in Magister ingevuld zijn. Ons streven is om, inclusief de herkansingen,
alle schoolexamens op 8 april 2020 in Magister hebben staan. Het is voor ons volkomen
helder dat in deze situatie het voor leerlingen soms spannend is om een keuze te moeten
maken tussen ziek thuisblijven of toch naar school te komen vanwege een gepland

schoolexamen. Ons standpunt hierin is als volgt: “wij willen benadrukken om u hierover,
in geen geval, zorgen over te maken.” Wij zien liever dat leerlingen voorzichtig doen, als
ze griepverschijnselen blijken te hebben, omdat ze anders mogelijk klasgenoten
besmetten.
Het gevolg hiervan kan zijn dat niet alle cijfers op 8 april in Magister staan, dit is niet iets
waar u, als ouder(s)/ verzorger(s) of leerling van Academie Tien zich druk over hoeft te
maken. Wij houden er altijd rekening mee dat er onverwachte gebeurtenissen kunnen
plaatsvinden, wij zullen dan gezamenlijk kijken naar een oplossing.
Tot besluit
We proberen het onderwijs zo ongestoord mogelijk door te laten gaan, maar onze
gezondheid staat voorop. We belanden nu met elkaar in een ongebruikelijke situatie,
waarin allerlei knelpunten kunnen ontstaan, zoals uitval van lessen. Die lossen we samen
op. Het zoveel mogelijk door laten gaan van het programma van onze
eindexamenkandidaten heeft daarbij onze prioriteit.
We verwachten de komende periode regelmatig nieuwe aanvullingen en voortschrijdend
inzicht. Updates zullen we via mail en onze schoolsite communiceren. Specifieke vragen
zijn altijd welkom bij de schoolleiding, mail daarvoor rechtstreeks met de
leerlingenadministratie secreta in de persoon van Marlies Kuyper: mkuyper@academie-

tien.nl
Vertrouwende jullie hiermede voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groeten,
Albert Wijnsma, rector

