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Tilburg, 18 maart 2020

Onderwerp: antwoorden op vragen
Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Gisteren heb ik u via een bericht laten weten dat we- indien nodig- dagelijks de meest gestelde vragen
die wij via ons emailadres corona@willem2.nl ontvangen zo goed als mogelijk beantwoorden.
Naast deze vragen ontvangen we ook mooie en hartverwarmende complimenten. Dat doet ons goed. Ik
laat u graag weten dat dit soort berichten een steun voor ons zijn in deze zeer onrustige tijd. Dank
daarvoor.
Hieronder antwoorden op de meest gestelde vragen:
•

de examenleerlingen zijn vandaag op de hoogte gebracht van het programma van de
schoolexamens;

•

morgen gaan we het afstandsonderwijs voor de niet-examenklassen verder organiseren en
stroomlijnen. We zijn voornemens vanaf maandag a.s. volgens een rooster de docenten en
leerlingen via digitale kanalen met elkaar in contact te brengen. Over hoe dit er precies uit gaat zien
informeren wij u uiterlijk vrijdag en zo mogelijk eerder;

•

we constateren dat het programma Magister regelmatig onbereikbaar is. Dat is lastig en levert bij
leerlingen en ook bij docenten regelmatig irritaties op. Dat begrijpen we, echter we zijn niet bij
machte dit op te lossen aangezien dit programma door een externe partij beheerd wordt. Door de
enorme toename van het gebruik ontstaan er storingen. We staan in de file op de digitale snelweg;

•

de openbare bibliotheken zijn gesloten. We kunnen ons voorstellen dat leerlingen extra boeken
willen gebruiken voor het thuiswerk. Daarom hebben wij besloten onze mediatheek van maandag tot
donderdag van 9.00 uur tot 14.00 uur open te stellen. De uitleenvoorwaarden blijven van kracht.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat leerlingen, m.u.v. leerlingen van ouders met vitale
beroepen, in onze mediatheek verblijven. Uiteraard gelden de richtlijnen van het RIVM voor
leerlingen die hier gebruik van willen maken.

Tot zover deze update. We merken dat steeds meer leerlingen thuis aan de slag zijn. We zijn door de
huidige situatie plotseling in een andere werkelijkheid gekomen waardoor wij niet in staat zijn de
kwaliteit van onderwijs aan te bieden die u van ons gewend bent. Er wordt door onze docenten hard
gewerkt om dat zo optimaal mogelijk te organiseren. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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