Aan de leerlingen van De Goudse Waarden en hun ouders/verzorgers
16 maart 2020
Beste leerling, geachte mevrouw, meneer,
Vandaag zijn voor het eerst de scholen in Nederland gesloten. Een bijzondere
gewaarwording: op straat, op school en bij iedereen thuis. We gaan gezamenlijk ons best
doen er een zo goed mogelijke periode van te maken. In deze mail staat de laatste
informatie.
School open/dicht: vanwege de veiligheid van jullie en van onszelf houden wij ons
scherp aan de richtlijnen die wij van de overheid hebben gekregen. Dat betekent dat de
school de komende tijd alleen toegankelijk is voor die leerlingen voor wie opvang nodig
is, omdat hun ouders dit niet kunnen regelen omdat ze een beroep in de zogenoemde
‘vitale sector’ hebben. Hiervoor gelden de volgende regels voor u als ouder:
•

Wij verwachten enige terughoudendheid van uw kant. Ons streven is momenteel
medewerkers zoveel mogelijk thuis te laten werken. Als u andere opvang kunt
regelen voor uw kind, heeft dit dus onze voorkeur.

•

Als u van de opvang gebruik wilt maken, hebben wij hiervoor de mediatheek op de
school van uw kind beschikbaar. Deze is hiervoor open en bemenst van 9:45 tot
14:15 uur. De leerlingen worden geacht zelf lesmateriaal, een laptop en een leesboek
mee te nemen. Er worden hier geen aparte lessen gegeven. Vanaf woensdag kunnen
de leerlingen in deze ruimte ook aan het onderwijs-op-afstand werken.

•

Graag ontvangen wij tevoren van u een aanmelding van uw kind als u gebruik wilt
maken van deze opvang. En uiteraard ook weer een afmelding als u anders besluit.
Gebruik hiervoor het algemene emailadres van de school
(hetlyceum@degoudsewaarden.nl; degouwe@degoudsewaarden.nl en
hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl).

Spullen uit je kluisje halen? Misschien heb je nog lesboeken of schriften in je kluisje
liggen? We bieden eenmalig een moment dat je deze kunt ophalen. Morgen (dinsdag 17
maart) kun je hiervoor op school terecht om je kluisje leeg te halen.
De Gouwe/Praktijkonderwijs: 9:00-11:30 uur onderbouw en 11:30-14:00 uur bovenbouw
Het Lyceum: 8:00-11:00 uur leerjaar 1+2 (Kazerne) en leerjaar 3+4 (Heemskerkstraat).
11:00-14:00 uur leerjaar 5+6 (Heemskerkstraat).
Vanwege jouw en onze veiligheid willen wij je op het hart drukken dit moment uitsluitend
te gebruiken om je kluisje leeg te halen en direct daarna weer naar huis te vertrekken.

Andere plekken van de school zijn dus ook niet toegankelijk. Houd gepaste afstand tot je
medeleerlingen en volg hierbij ook de aanwijzingen van de conciërges ter plaatse.
Ziekte-, afwezigheids- en herstelmeldingen: wij willen graag in beeld houden
wanneer leerlingen door afwezigheid de digitale lessen niet kunnen volgen. Daarom
vragen wij u om vanaf woensdag (18 maart) als uw kind ziek is of een andere reden
heeft om de lessen niet te kunnen volgen, dit digitaal door te geven via de website van
De Goudse Waarden. Hierop staat een link waarmee u de melding kunt doorgeven. Wij
ontvangen ook graag een melding wanneer uw kind weer beter is. Dit kan op dezelfde
wijze. Bij de melding wordt gevraagd naar een e-mailadres. Op dat adres ontvangt u na
de melding automatisch een mail met de gegevens van de melding.
Als een leerling geïnfecteerd is met Corona willen wij daar uiteraard ook graag van
op de hoogte worden gesteld, zodat wij met de GGD kunnen bespreken wat dit voor de
gang van zaken op onze school betekent. Op dit moment zijn er nog geen meldingen van
Corona-infecties (van medewerkers of leerlingen) bij ons binnengekomen. Uiteraard word
jij/u ervan op de hoogte gesteld als dat wel het geval is.
Stages: vorige week dachten we nog dat een deel van de stages door zou kunnen gaan.
Inmiddels hebben we vanwege de nieuwe richtlijnen besloten alle stages (beroepsstages
en maatschappelijke stages) per direct te laten vervallen. De stagebedrijven zullen door
ons hierover geïnformeerd worden.
Onderwijs-op-afstand: woensdag start op onze scholen het onderwijs-op-afstand. Dit
betekent dat je thuis achter je computer lessen volgt, opdrachten krijgt en contact hebt
met je docenten. Morgen krijg je informatie over jouw rooster en hoe dit onderwijs in zijn
werk gaat.
Schoolexamens en centrale examens: de minister vertelde gistermiddag dat scholen
op korte termijn informatie zullen ontvangen over de examens. Zo gauw wij deze
informatie ontvangen, laten we je weten wat dit voor jou en voor ons betekent.
We gaan met elkaar een bijzondere tijd in, waarin we elkaar weinig zien maar elkaar
hard nodig hebben. Allereerst voor praktische zaken en om het onderwijs door te laten
gaan. Minstens zo belangrijk is het dat we elkaar door deze moeilijke periode heen
moeten leiden. Dit betekent dat ik van jullie begrip en flexibiliteit verwacht als zaken
misschien anders lopen dan je gehoopt had. Zo zullen we bijvoorbeeld allemaal moeten
wennen aan het onderwijs-op-afstand. Daarnaast wil ik je op het hart drukken om aan de

bel te trekken als jijzelf het moeilijk hebt of vragen hebt. Je mentor wil jou graag hierbij
helpen en heeft er alle begrip voor als jij je zorgen maakt.
Laten we allemaal, zoals minister Bruins gisteren zei, een beetje op elkaar letten.
Namens de collega’s van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk,
Voorzitter CvB

