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Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.
Hoe organiseren we het onderwijs de komende tijd?
Vorige week was een week als nooit eerder beleefd, voor onze maatschappij en voor ons allemaal. In
korte tijd is het onderwijs in de klas getransformeerd naar onderwijs op afstand. Medewerkers van de
school hebben hard gewerkt om dit mogelijk te maken. Gelukkig hebben we de laatste jaren fors
geïnvesteerd in de digitale infrastructuur, software en werkwijzen en daar plukken we nu de vruchten
van. Daarnaast zien we een grote creativiteit bij alle medewerkers om het onderwijs ‘aan de praat’ te
houden.
Maar nu iedereen ineens thuis zit wordt er ook veel gevraagd van ouders en leerlingen. Wij krijgen van
jullie via diverse kanalen vragen en opmerkingen terug. Deze zijn nagenoeg allemaal positief,
waarderend en vaak voorzien van goede suggesties ter verbetering van zaken. Ik wil jullie daarvoor
allemaal hartelijk danken, evenals voor de soepele wijze waarop jullie ons helpen deze
belangrijke verandering samen goed door te komen. Wij weten dat het ook veel van ouders en
leerlingen vraagt. Wij zullen elkaar de komende tijd moeten blijven helpen.
Tegelijkertijd zien we ook dat de inspanning van vorige week geen maanden zo door kan gaan. Werk
en privé lopen voor ons allen te veel door elkaar. Iedereen heeft het gevoel de hele dag (en avond)
‘aan te staan’. En hoeveel kansen onderwijs op afstand ook biedt, leerlingen hebben ook behoefte aan
structuur, instructie en begeleiding van docenten. We kunnen ondertussen ook wel de inschatting
maken dat het niet waarschijnlijk is dat het onderwijs na 6 april weer normaal zal gaan verlopen.
Vandaar dat we vanmorgen in ons managementteamoverleg hebben afgesproken dat we de komende
tijd toe willen werken naar een meer roostergerichte aanpak waarbij we leerlingen (en ouders) meer
structuur bieden en waarbij leerlingen gerichte instructie en begeleiding kunnen krijgen van docenten.
Een groot aantal docenten is al gestart met digitale klassikale lessen. We denken dat deze aanpak
kan helpen bij het begrenzen van ieders werkdruk. De verdere aanpak hiervan zal deze week per
deelschool worden uitgewerkt. Hierover worden jullie dan nader geïnformeerd.
Voortgang schoolexamen
Vorige week vrijdag informeerden we jullie over de voortgang van het schoolexamen. Dinsdag 24
maart wordt begonnen met het afnemen van de toetsen die niet anders dan op school afgenomen
kunnen worden. Uiteraard blijft het van groot belang alle voorzorgsmaatregelen goed in acht te
nemen. Medewerkers van de school zijn goed geïnstrueerd. Wij willen ouders en leerlingen vragen,
ten overvloede, serieus om te gaan met de eigen veiligheid en die van anderen door de
veiligheidsvoorschriften goed na te leven.
De minister heeft aan schoolbesturen ruimte geboden het Programma van Toetsing & Afsluiting (PTA)
voor de examenklassen aan te passen indien dat nodig is. Er zijn met de medezeggenschapsraad
(MR) goede afspraken gemaakt over hun rol bij het aanpassen van het PTA. Dat is nodig omdat de
MR instemmingsrecht heeft op het PTA en wijzigingen daarin, zoals deze, nu aan de orde zijn.
Het is niet uit te sluiten dat vandaag of de komende dagen nieuwe aanwijzingen vanuit de
rijksoverheid het onmogelijk zullen maken verdere toetsing van het SE op school af te nemen.
Wanneer dat zo is, passen we de procesgang opnieuw aan en informeren wij jullie.
Informatie Mediatheek
Inmiddels zijn medewerkers en leerlingen volop bezig met het afstandsleren. Aanvullend willen we
iedereen erop wijzen dat onze Mediatheek digitaal bereikbaar is. Leerlingen kunnen, voor zover ze dat
nog niet gedaan hebben, de Aura-app downloaden.

Vanaf de website van Winkler Prins kun je Mediatheek Online gebruiken. Op deze site vind je
informatie over allerlionderwerpen en vergeet ook niet te kijken onder het kopje ‘Website’s. Via de
tegel ‘Lesgeven op afstand’ vind je veel inhoudelijke tips. Er is ook een speciale nieuwsbrief van de
medewerkers Mediatheek toegevoegd.
Voor vragen kun je contact opnemen met de medewerkers van de mediatheek
via: mediatheek@winklerprins.nl.
Hoe gaat het nu verder?
Uiteraard is dit voor ons allen de grote vraag. Op dit moment lijkt vooral van belang wat er wordt
besloten voor de periode na 6 april. De inschatting is dat dat vooral zal afhangen van hoe de
verspreiding van het virus zich ontwikkelt. Pas daarna kunnen wij voor onze school weer inschatten
hoe de periode tot aan de zomer zal verlopen. Tot die tijd handelen wij naar bevind van zaken. We
kunnen nu even niets anders dan ons onderwijs zo goed mogelijk omzetten naar de nieuwe
werkelijkheid en wachten op de verdere besluitvorming.
Mocht je naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, laat het ons vooral weten
via info@winklerprins.nl.
Als altijd wens ik jullie namens alle medewerkers van onze school alle goeds en vooral een goede
gezondheid toe.
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

