Aan de leerlingen van De Goudse Waarden en hun ouders/verzorgers
Woensdag 18 maart 2020
Beste leerling, geachte mevrouw, meneer,
Vandaag zijn we gestart met het onderwijs-op-afstand. Een spannend moment, omdat
het voor veel docenten en leerlingen nieuw is en omdat er in korte tijd heel veel
georganiseerd moest worden. Vast en zeker kunnen er de komende tijd nog zaken
verbeterd worden. Op dit moment alvast veel complimenten aan iedereen die hieraan
bijgedragen heeft; roostermakers, afdelingsleiders, ICT’ers, OOP’ers, ouders, leerlingen,
sectievoorzitters, enz.
Enkele mededelingen:
SE’s gaan weer van start. Op beide locaties zullen de schoolexamens weer van start
gaan. Er worden hier roosters voor gemaakt en de betreffende leerlingen en
examinatoren worden hier zo snel mogelijk over geïnformeerd vanuit de scholen zelf.
Aangescherpte regels voor de SE’s. Vanuit het ministerie zijn er duidelijke regels
gegeven over de organisatie ervan, die we uiteraard gaan uitvoeren. Concreet betekent
dit voor de leerlingen dat zij niet ziek mogen zijn om deel te mogen nemen, dat zij op
anderhalve meter afstand van elkaar zullen zitten en dat zij ook buiten de
examenruimtes niet in groepen bij elkaar mogen staan. Het wordt dus even anders dan
we gewend zijn. Wij gaan extra medewerkers inzetten om dit allemaal goed te
begeleiden.
Leerlingen blijven thuis. Alle voorbereidingen van de examenleerlingen op de
schoolexamens en centrale examens gaan ook digitaal (op afstand) gebeuren. Leerlingen
mogen we hiervoor niet naar school laten komen. Een uitzondering hierop vormen de
vmbo-leerlingen die een praktijkexamen gaan doen.
Vanuit de gebedsgroep van school kregen we de volgende mededeling: “Vandaag
komt de gebedsgroep online bij elkaar. We mogen bidden voor de situatie op school en
zijn dankbaar voor al het werk wat verricht is in deze afgelopen dagen om onderwijs op
afstand mogelijk te maken. We zullen bidden voor de leerlingen (en de gezinnen),
eindexamenleerlingen, leraren, management en verder alle betrokkenen. Voor wijsheid,
bescherming en alles wat nodig is in deze roerige tijd”
Mooi om ons zo gesteund te weten.

Met vriendelijke groet,
Mede namens alle collega’s van De Goudse Waarden,
Peter van Dijk, voorzitter CvB

