Aan de leerlingen van De Goudse Waarden en hun ouders/verzorgers
Dinsdag 17 maart 2020
Beste leerling, geachte mevrouw, meneer,
Gisteren zal het voor velen van jullie vreemd zijn geweest; je zat thuis, maar het was
toch geen vakantie. Misschien ben je even naar school geweest om spullen uit je kluisje
te halen, maar het voelt toch anders dan een gewone schooldag.
Morgen gaat het onderwijs-op-afstand starten. Via je eigen school krijg je informatie hoe
dit precies verloopt. In het rooster kun je zien welke vakken je dagelijks volgt.
In deze brief nog enkele zaken op een rijtje.
De schoolexamens liggen voorlopig stil. Dit blijft het geval tot er vanuit het
ministerie informatie komt over hoe we in Nederland de schoolexamens en de centrale
examens gaan organiseren. Uiteraard word je dan door ons geïnformeerd over wat dit
voor jou gaat betekenen. Tot die tijd: geen SE-toetsen op school, geen mondelingen,
enz.
Als de ICT hapert. In het onderwijs-op-afstand speelt ICT een belangrijke rol. Je bent
afhankelijk van je laptop of Chromebook. Het kan natuurlijk gebeuren dat de hardware
die je thuis hebt niet goed werkt. Dat zou heel jammer zijn, want dan kun je het
onderwijs in deze periode niet volgen. Wat kun je dan doen?
1. De eerste stap is om te kijken of er iemand thuis is, die je kan helpen.
2. Heb je een device gekocht via The Rent Company, dan kun je met deze
organisatie contact opnemen voor hulp.
3. Heb je een andere leverancier dan heeft die vaak ook een helpdesk voor vragen.
4. Je kunt vragen indienen bij onze ICT-afdeling via ict@degoudsewaarden.nl. Houd
er rekening mee dat de mensen van deze afdeling nu veel vragen te
beantwoorden krijgen.
5. Blijf je met een niet functionerend apparaat zitten, dan kun je ook gebruik maken
van de ICT in de mediatheek van jouw school. Laat je ouder in dat geval een
mailtje sturen naar het algemene emailadres van jouw school
(hetlyceum@degoudsewaarden.nl; degouwe@degoudsewaarden.nl en
hetpraktijkonderwijs@degoudsewaarden.nl). Stap vervolgens op de fiets en ga in
de mediatheek zitten. Hier ligt een laptop of Chromebook voor je klaar. Deze mag
je uitsluitend in de mediatheek zelf gebruiken. Je kunt zo, samen met de kinderen
wiens ouders een ‘vitaal beroep’ hebben, dagelijks in de mediatheek van school

aan je schoolwerk werken. N.B. deze mogelijkheid is uitsluitend bedoeld voor
leerlingen die thuis geen functionerende laptop/Chromebook hebben.
Rol van ouders. Uw rol als ouder is nu tijdelijk veranderd. Uw kind zal thuis onderwijs
volgen en daar vast en zeker uw hulp bij nodig hebben: misschien moet u hem of haar
stimuleren om actief mee te doen of hulp of uitleg geven als het niet lukt. Fijn als u hier
tijd en aandacht aan wilt besteden. Op die manier werken we zowel vanuit huis als vanuit
school aan de onderwijsvoortgang van uw kind. Mocht u zich op een gegeven moment
zorgen maken, merken dat u uw kind niet in beweging krijgt of dat uw kind na enkele
dagen nog steeds met veel vragen zit, neem dan contact op met de mentor van uw kind.
Het is belangrijk dat hij/zij dit ook weet, zodat u gezamenlijk kunt zoeken naar een
oplossing. De mentor wil sowieso graag weten hoe het met uw kind gaat, want het is
vanuit school nu heel moeilijk om hier zicht op te houden.
Mail vanuit school: Naast deze mail met algemene informatie, versturen de drie
scholen ook mails aan de leerlingen met specifieke zaken, die voor deze school en/of
deze groep leerlingen van belang zijn.
Rest mij jou en u veel succes te wensen met de voorbereidingen voor morgen (computer
controleren, spullen klaarzetten, enz.). Er zal vast morgen nog van alles niet optimaal
functioneren, maar desondanks wens ik ons allen een goede en leuke lesdag toe.
Namens de collega’s van De Goudse Waarden,
Met vriendelijke groet,
Peter van Dijk, voorzitter CvB

