Joure, 20 maart 2020
Betreft: Overzicht na één week en vooruitblik op de volgende week

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,

We hebben best een bizarre week achter de rug. Binnen een paar dagen hebben we op
school het onderwijs een andere vorm moeten geven. En natuurlijk hebt u/hebben jullie
thuis ook dingen over een andere boeg moeten gooien. De indruk die ik van mijn collega’s
krijg is dat zaken zich nu aan het settelen zijn en leerlingen, maar ook de docenten, gewend
raken aan de nieuwe situatie. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen wil ik bedanken voor hun
inzet.
Schroom niet om contact te zoeken met de mentor/coach als er onduidelijkheden ontstaan.
Wij willen de leerlingen echter wel vragen om, voordat je een vraag ter verduidelijking stelt,
eerst zelf nog een keer heel goed de opdracht te lezen of na te denken hoe je op school ook
alweer gewend was bepaalde dingen te doen. Denk bij het laatste bijvoorbeeld aan het
inleveren van huiswerk via magister. Wees niet te snel onzeker want jullie weten soms best
al meer dan je denkt! Als je er echt niet uitkomt mag je je vraag natuurlijk altijd stellen!
Andersom heeft een leerling ons gevraagd echt al het huiswerk in magister te schrijven, ook
als er via andere kanalen ook werk wordt aangedragen. De collega’s nemen dit ter harte.
Een aantal dagen geleden gaf ik aan dat de minister van onderwijs heeft aangegeven dat PTA
toetsen voor onze examenkandidaten door kunnen gaan. De examencommissie heeft een
schema gemaakt en daarbij richtlijnen opgesteld waar we ons allemaal aan moeten houden
om ervoor te zorgen dat er niemand besmet raakt. Ik wil de leerlingen op het hart drukken
deze richtlijnen goed door te lezen en er niet laconiek mee om te gaan. Het rooster met de
toetsen wordt in de groepsapp en in teams gecommuniceerd. Daarnaast zal het in magister
worden gezet.
Mocht een leerling niet aanwezig kunnen zijn bij een PTA toets, dan willen wij graag een mail
van ouder(s)/verzorger(s) ontvangen. U mag de mail naar mij persoonlijk sturen. Ik zal de
ontvangst ervan bevestigen en er vervolgens voor zorgen dat deze bij de examensecretaris
terecht komt.
Ik wil onze examenkandidaten heel veel succes wensen. Het is allemaal anders maar ik ben
ervan overtuigd dat jullie de focus zullen vinden om de toetsen goed de maken.
In de bijlagen vindt u/vinden jullie het rooster van de schoolexamentoetsen en de speciale
richtlijnen.

Voor nu wil ik iedereen een fijn weekend wensen in eigen kring. Even pauze om volgende
week weer volop verder te gaan!
Met vriendelijke groeten,
Antje de Boer
Waarnemend directeur OSG Sevenwolden
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