Boxmeer, 11 januari 2021

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),
In een eerdere nieuwsbrief hebben we de verwachting uitgesproken dat 2021 een
jaar wordt met mooie momenten en ook met coronahobbels. Om die hobbels zo goed
mogelijk te nemen hebben we een overlegteam samengesteld, dat bestaat uit
docenten, zorgcoördinator, leerlingen (de leerlingenraad en
medezeggenschapsraad) en ouders (het ouderteam en medezeggenschapsraad).
Afgelopen vrijdag, 8 januari, is het overlegteam voor het eerst online bij elkaar
geweest. We hebben de huidige situatie en de mogelijke toekomstige situatie
besproken. De toetsweek heeft onze grote aandacht. Meer informatie daarover vindt
u in deze nieuwsbrief.
Het lijkt inmiddels al besloten, dat de lockdown met drie weken verlengd wordt. Het
betekent dat wij druk bezig zijn scenario’s verder uit te werken. We wachten de
persconferentie van dinsdag 12 januari af.
Op woensdagochtend 13 januari komt het overlegteam online bij elkaar naar
aanleiding van de persconferentie. U ontvangt later op de dag een nieuwsbrief.
Ondersteuning toets(week) als ouder
Het onderwijs op afstand vraagt van kind(eren) veel aanpassingsvermogen en
energie. Voor de lockdown bleek er een sterke behoefte te zijn aan steun in de vorm
van een training voor kinderen omtrent een goede voorbereiding voor de toetsweek.
Het animo hiervoor was enorm groot en we waren van zins deze training dan ook
meerdere keren aan te bieden. Door de huidige lockdown is onduidelijk wanneer we
de training kunnen laten starten.
Om die reden komen we nu met een flyer om u als ouder(s)/verzorger(s) te voorzien
van verschillende tips en handvatten hoe u uw kind kunt ondersteunen bij de
voorbereiding op een toets(week). Deze flyer kunt u vinden in de bijlage.
In eerste instantie hebben we aangegeven een online ouderavond te zullen
organiseren. Echter, gezien het feit dat er een maximaal aantal personen aan een
zoommeeting kan deelnemen dat misschien niet toereikend is voor het animo, gaan
we de presentatie opnemen in een filmpje. Op deze wijze heeft iedere
ouder/verzorger toegang tot deze presentatie op ieder gewenst moment.
De presentatie is toegankelijk vanaf maandag 25 januari. Wij zullen tijdig
communiceren waar u de presentatie kunt vinden.

Webinar tranen in mijn buik
De GGD biedt een gratis webinar aan voor ouders en voor professionals over de
grote impact van het coronavirus op het leven. We krijgen vaker te maken met
verdriet, teleurstelling en overlijden, ook kinderen. Leren omgaan met verdriet,
teleurstelling en pijn hoort bij de opvoeding en het leven.
Maar hoe kun je steun bieden aan je kind?
Meer informatie over het webinar vindt u in de bijlage.

Toetsweek eindexamenleerlingen
De toetsweek voor de eindexamenleerlingen begint op donderdag 15 januari voor 6V
en op vrijdag 16 januari voor 4M en 5H. We adviseren de eindexamenleerlingen zich
goed voor te bereiden op de toetsweek. Deze toetsweek gaat door!
Let op: als tijdens de persconferentie premier Rutte zegt dat de lockdown strenger
wordt en de eindexamenleerlingen niet meer naar school mogen komen, ga er dan
toch vanuit dat we toetsen op school mogen afnemen.
Lees onderstaande scenario’s goed:
- Het scenario nog strengere lockdown: de eindexamenleerlingen mogen geen
lessen op school meer volgen. In dit scenario zullen we wel op school PTA-toetsen
mogen afnemen. Op basis van onze ervaring tijdens de eerste lockdown menen wij
dat de overheid ons blijft toestaan om PTA-toetsen bij eindexamenleerlingen op
school af te nemen.
- Het scenario 1,5 meter afstand houden: de eindexamenleerlingen mogen lessen
blijven volgen, maar moeten onderling 1,5 meter afstand houden. We kunnen de
toetsweek op 1,5 meter organiseren, omdat er voldoende lege lokalen zijn. Het
vraagt echter meer surveillanten en dat betekent lesuitval voor de overige leerlingen,
die online lessen volgen.
Toetsweek voor alle andere leerlingen
De toetsweek voor niet-examenklassen heeft ook hoge prioriteit. We gaan er alles
aan doen om ook deze toetsweek binnen de richtlijnen door te laten gaan. Het is
echter te vroeg om nu al uitspraken te doen op welke wijze dat gebeurt.
Houd moed en blijf gezond.
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