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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Tilburg, 4 mei 2020

Onderwerp: Covid-19 update

Geachte ouder(s)/verzorger(s)/beste leerlingen,
In het vertrouwen dat uw/jullie gezondheid en andere omstandigheden het hebben toegelaten te
genieten van een welverdiende meivakantie deze update.
Op 21 april heeft onze premier aangekondigd dat de scholen in het voortgezet onderwijs mogelijk vanaf
2 juni weer deels onderwijs op school mogen verzorgen. Dit houdt in dat we tot 2 juni doorgaan op de
ingeslagen weg en het onderwijs op afstand beter gaan structureren. Vanaf 6 mei starten we met een
nieuw rooster. Dit rooster is vanaf vanavond te zien in Magister. De uitgangspunten zijn dat in de
onderbouw per week één uur per vak en twee mentoruren worden ingeroosterd. Voor havo 4 en vwo 5 is
voor de meeste kernvakken nog een uur extra opgenomen, al dan niet per twee weken. Ook aan de
plusprofielen en het programma voor onze dansleerlingen is gedacht.
Online lessen via Microsoft Teams
Voor iedere leerling zijn één of meerdere teams aangemaakt. In de bijlage treft u een handleiding voor
installatie van Teams aan. Het gebruik van dit platform is zeer eenvoudig en veilig. We hebben ervoor
gekozen om alle lesdocumenten (studiewijzers, opdrachten, huiswerk e.d.) te blijven plaatsen in
Magister. Documenten (posts, bestanden) die in teams worden opgeslagen verdwijnen aan het einde van
het schooljaar.
Aanwezigheid en deelname
Ik wil u en alle leerlingen erop wijzen dat het rooster niet vrijblijvend is. Mocht een leerling niet in de
gelegenheid zijn aanwezig te zijn bij de online lessen dan verzoek ik u vriendelijk dit aan de mentor en
desbetreffende docent door te geven. Bij ziekte kunt u gebruik maken van de gebruikelijke
ziekmeldprocedure.
Naast de aanwezigheid houden de docenten ook de activiteiten van de leerlingen in de gaten. De
komende weken buigen wij ons over de bevorderingsnormen en het mag duidelijk zijn dat een actieve
deelname aan de online lessen ons een beter beeld geeft van de ontwikkeling van uw zoon/dochter. We
kunnen nu nog niet aangeven of toetsweek 3 doorgaat en zo ja in welke vorm. Ons dringende advies is
om goed bij te blijven met de lesstof, het huiswerk, de opdrachten en indien de docent dat vraagt deze
ook in te leveren.
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Mentorlessen/KWll-uren
In het rooster staan per klas twee mentoruren per week ingepland. Wij vinden het belangrijk in contact
met onze leerlingen te blijven en regelmatig te bespreken hoe het met ze gaat. Niet alleen op het gebied
van online leren maar we zijn ook benieuwd naar - soms ook wel bezorgd over - hun algemene
welbevinden. De mentor bepaalt in overleg met de leerlingen of deze twee uren als groep en/of
individueel worden ingevuld. Mocht u als ouder/verzorger vragen, zorgen of opmerkingen hebben, neemt
u dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter.
Na 2 juni
Rond 20 mei horen we van de minister of ook de scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren weer
op een kier mogen zetten. Mocht dit het geval zijn dan dienen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM
op te volgen. Vooral de 1,5 meter afstandsregel zal een hele uitdaging worden. Vandaag hebben we met
alle collega’s ideeën en suggesties besproken hoe wij dit binnen onze school kunnen aanpakken. Zodra
hier meer over bekend is zullen we u dat laten weten.
Even wat anders: werkzaamheden Stappegoor
In de bijlage treft u tevens een brief van de gemeente aan over de werkzaamheden die in stadsdeel
Stappegoor zullen plaatsvinden. Mogelijk is ons schoolgebouw de komende periode iets lastiger
bereikbaar. Het goede nieuws is dat het kruispunt Stappegoorweg/Tatraweg/Eifelweg (tegenover
Campus 013) versneld aangepakt wordt. We hebben aangedrongen zo snel mogelijk te starten met de
verbeteringen van dit kruispunt i.v.m. de verkeersveiligheid. Nu het onderwijs op de scholen stil ligt
heeft de gemeente besloten hieraan gehoor te geven. Tijdens de voorbereidende werkzaamheden in mei
wordt het fietsverkeer omgeleid en het autoverkeer ontzien. Op enkele momenten wordt een deel van de
weg afgezet. Dit kan voor enige vertraging zorgen. De leerlingen die nog naar school komen voor de
schoolexamens dienen hiermee rekening te houden.
Tot slot
We zullen nog een aantal weken langer, samen met u, uw zoon/dochter moeten ondersteunen in het
leren op afstand. Ik merk dat we er allemaal steeds vaardiger in worden en dat we zelfs soms ook
voordelen zien om op deze manier, gezien de omstandigheden, met elkaar in contact te blijven. We
vinden het belangrijk om daarin samen met u te blijven optrekken in het belang van uw kind en onze
leerling.
Wij houden u/jullie op de hoogte van mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Succes met het weer oppakken
van het leren op afstand.
Mede namens de schoolleiding met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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