Betreft: update 1 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Graag informeer ik jullie over een aantal onderwerpen:
• verlenging schoolsluiting;
• communicatie;
• digitaal onderwijs;
• de meivakantie.
Verlenging schoolsluiting
Op 31 maart gaf de regering een persconferentie over de verdere aanpak van de coronacrisis. Het is
duidelijk geworden dat de bestaande maatregelen, waaronder de sluiting van de scholen, zijn
verlengd t/m 28 april. Een week voor die datum neemt het kabinet een nieuw besluit over het al dan
niet verlengen van de huidige maatregelen. Voor Winkler Prins betekent dit dat we op z’n vroegst
maandag 4 mei weer naar school kunnen, mogelijk later afhankelijk van de besluiten van het kabinet.
We moeten dat afwachten. Zodra we daar meer over weten, berichten wij jullie hierover.
Communicatie
Gisteren bleek dat een beperkt aantal ouders, leerlingen en medewerkers de berichten die wij via ons
communicatieplatform WIS Communicator mailen vertraagd binnen krijgt. Het spijt ons dat dit gebeurt.
Op dit moment wordt onderzocht hoe dat kan. Aangezien deze service door een ander bedrijf wordt
uitgevoerd, is het voor ons moeilijk zicht te krijgen op de oorzaak en sturing te geven aan de
oplossing. Wel is het zo dat alle berichten die wij naar u mailen eigenlijk direct al via onze website en
Facebookpagina beschikbaar worden gesteld. Het advies blijft dan ook deze bronnen goed in de
gaten te houden.
Digitaal onderwijs
Deze week zijn we gestart met de nieuwe digitale roosters. Veel zaken gaan goed, maar er valt ook
wel wat te verbeteren. De transitie die wij als school doormaken vraagt veel van ons allen en kost tijd.
Er wordt elke dag hard aan gewerkt. Eind deze week evalueren wij de voortgang en kijken we hoe we
de komende week een en ander kunnen verbeteren.
Meivakantie
In onze vakantieregeling is aangegeven dat de meivakantie loopt van zaterdag 18 april t/m zondag 3
mei. Vrijdag 17 april is dan vooreerst ook onze laatste schooldag voor de meivakantie. Wij zullen jullie
in de meivakantie verder informeren over hoe we na de meivakantie de zaak weer gaan opstarten,
alles afhankelijk van de besluiten van het kabinet.
Ik wens jullie allen veel sterkte de komende tijd en vooral een goede gezondheid.
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

