Betreft: update 27 maart 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Graag informeer ik jullie over de voortgang van een aantal onderwerpen.
Organisatie onderwijs-op-afstand
De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons
afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We
hebben ook geconstateerd dat de belasting voor allen (te) hoog opliep en daarom zijn wij deze week
bezig geweest met het ontwerpen van een meer gestructureerde wijze van het aanbieden van het
onderwijs. Zo hopen we dat we kunnen komen tot een betere verdeling van schoolwerk en privé, voor
ons allemaal.
De nieuwe roosters worden vandaag naar alle leerlingen gestuurd, rechtstreeks vanuit de deelschool.
Eerder deze week werden de leerlingen van de Praktijkschool hierover al geïnformeerd. Deze roosters
zijn bedoeld om de contact- en instructiemomenten met de leerlingen te organiseren en structureren.
Daarin vind je ook meer instructies en afspraken over deze nieuwe aanpak.
Let wel: deze nieuwe roosters komen niet in de plaats van het normale rooster dat in Magister staat.
Dat Magisterrooster blijft gewoon gehandhaafd, omdat dat samenhangt met het opgegeven werk voor
de leerlingen.
Verder geldt dat er geen roosters zijn gemaakt voor de examenklassen. Deze leerlingen hebben meer
maatwerkcontact met de docenten, gegeven hun bijzondere situatie.
Het kan zijn dat het werken met deze nieuwe roosters even tijd nodig heeft. Zo zijn er in sommige
deelscholen volgende week rapportvergaderingen en is iedere docent nog niet altijd beschikbaar.
Tips over thuisonderwijs
Een paar tips die kunnen helpen bij het schoolwerk:
• Leerlingen hoeven niet de hele dag met school bezig te zijn.
• Het opgegeven werk hoeft niet allemaal in een keer af. Als het goed is, staat bij het
opgegeven werk wanneer het af moet zijn.
• Het is van groot belang dat ouders meekijken bij het werk van hun kinderen maar ouders
hoeven niet de rol van de school/docent over te nemen.
Toetsen niet-examenklassen
We zijn aan het nadenken hoe we moeten omgaan met het toetsen van de lesstof. Het mag duidelijk
zijn dat we ook voor de niet-examenklassen niet alle opgegeven toetsen kunnen afnemen, zeker niet
als de school langere tijd dicht blijft. In sommige gevallen zullen toetsen op alternatieve wijze
afgenomen moeten worden. We gaan de komende tijd hiervoor een plan van aanpak maken en
informeren jullie daarover daarna.
Voortgang SE
Zoals jullie weten komt het centraal examen dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis
van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen. Dit kabinetsbesluit geeft scholen de
tijd om tot begin juni het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
Scholen krijgen de mogelijkheid het SE af te ronden op een veilige en praktische wijze, passend bij de
omstandigheden. Aanpassingen in het PTA zijn daardoor mogelijk, met instemming van de
Medezeggenschapsraad. De eindtermen moeten in alle gevallen afgedekt zijn.
Naar verwachting komt de minister volgende week met de zak/slaagregeling die gaat gelden voor
onze examenleerlingen. Verder komt er de mogelijkheid voor leerlingen om na afsluiting van het SE
(begin juni) alsnog gebruik te maken van een herkansingsmogelijkheid. Let wel: dit is aanvullend aan
de herkansingmogelijkheden die we binnen ons eigen PTA (tot begin juni) kunnen aanbieden.

Zodra wij volgende week meer weten, gaan wij aan de gang de verdere inrichting van het SE en
informeren wij jullie hierover.
Geslaagd of toch nog niet?
Een groot aantal examenleerlingen heeft op basis van het cijferbeeld de inschatting gemaakt dat zij al
geslaagd zijn. In veel gevallen is dat vast een terechte conclusie. We willen de feestvreugde niet
bederven, maar toch een kleine nuancering: in sommige gevallen is het SE nog niet compleet, we
weten nog niet hoe de zak-/slaagregeling eruit gaat zien en het definitieve oordeel over het al dan niet
geslaagd zijn is, net als in andere examenjaren, voorbehouden aan de examencommissie van de
deelschool.
Teams
Een belangrijk instrument voor ons allen is de applicatie Teams, onderdeel van Office365, waar wij al
sinds 2012 mee werken. Het is begonnen met mail en later volgde online werken met Word, Excel,
Powerpoint en OneDrive. Teams is nu wat sneller ingevoerd dan in eerste instantie de bedoeling was,
maar door de maatregelen die getroffen zijn door de overheid is het binnen de Winkler Prins in een
stroomversnelling gekomen. De applicatie biedt in deze tijd een geweldige ondersteuning en er wordt
veel gebruik van gemaakt. Teams is een product dat mensen binnen de organisatie in staat stelt op
een centraal punt met elkaar informatie te delen. Je kunt bestanden met elkaar delen, maar ook bellen
of chatten. De docent kan opdrachten klaarzetten en via chat of (video)bellen de leerling(en) waar
nodig begeleiden .
De teller stond vóór de maatregelen op 18 teams en nu zijn er inmiddels 528 Teams aangemaakt.
Dagelijks zijn er +/- 1500 mensen online en gaan er gemiddeld zo’n 5000 chats heen en weer. In
onderstaande diagrammen is in het eerste plaatje het aantal actieve chats te zien en daaronder de
actieve gebruikers die daadwerkelijk online zijn.

ICT: devices en helpdesk
Voorover wij kunnen nagaan hebben alle leerlingen, behalve klas 6 vwo, een iPad waarmee het
schoolwerk gedaan kan worden. Als dat voor iemand niet het geval zou zijn, neem dan contact op met
onze ICT Helpdesk. Hier kan je ook terecht voor andere vragen op het gebied van ICT. Er is een
Whatsapp-nummer ingesteld voor de ICT Helpdesk. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen bij
vragen via Whatsapp contact opnemen (over bijv. vergeten wachtwoord) met 06 155 52 330. In het
Whatsapp geeft u uw naam, leerlingnummer en mailadres op, en een duidelijke vraagstelling. Er wordt
dan zo spoedig mogelijk antwoord gereageerd op de vraag.
Sluiting schoolgebouwen
Het kabinet heeft aangekondigd dat volgende week dinsdag 31 maart duidelijk zal worden hoe het
verder gaat met de maatregelen die tot 6 april van kracht zijn, dus ook met de scholensluiting.
Tot slot
Net als bij jullie, verwonderen wij ons ook over wat ons overkomt en hoe het gaat aflopen. Samen
willen we er het beste van maken en wij hebben de indruk dat dat ook goed lukt. Wij merken aan jullie
reacties veel support en sympathie voor de wijze waarop wij proberen het onderwijs vorm te geven en
met elkaar in contact blijven. Blijft ons vooral voeden met op- en aanmerkingen. Wij hebben dat weer
nodig om te weten wat er speelt en hoe we kunnen inspelen op wat nodig is. Het mailadres hiervoor is
info@winklerprins.nl.
Voor nu wil ik jullie bedanken voor de constructieve samenwerking en iedereen een goed weekend en
vooral goede gezondheid wensen.
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

