Update 25 september 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het is alweer meer dan een maand geleden dat ik jullie heb bijgepraat over het coronavirus en de
consequenties daarvan voor onze school. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allen. Het schooljaar
gaat inmiddels verder en het najaar kondigt zich al aan. We merken dat er door ouders veel vragen
worden gesteld over o.a. uitval van lessen, afwezigheid van docenten en het naar huis sturen van
leerlingen (met verkoudheidsklachten). In onderstaand bericht wil ik graag diverse zaken met jullie
delen.
Hoe is het gegaan sinds 17 augustus?
We staan voor de uitdaging om het onderwijs in deze coronatijd draaiende te houden. We zien dat
iedereen erg zijn best doet om zich aan de regels en richtlijnen te houden. Dit vraagt veel van ons
allen. We prijzen ons op Winkler Prins gelukkig dat binnen onze school tot nu toe bij geen enkele
medewerker of leerling corona is geconstateerd.
Wanneer op school en wanneer niet?
We krijgen regelmatig vragen wanneer een leerling in verband met mogelijke coronaklachten wél en
wanneer niet naar school mag komen. Als school hanteren wij de richtlijnen van het RIVM met
betrekking tot Covid-19. Wij verwijzen u naar de beslisboom “12+” die onlangs is ontwikkeld voor
ouders van kinderen vanaf circa 12 jaar in het voortgezet onderwijs en volwassenen, die mogelijk
coronaklachten hebben. U kunt deze beslisboom gebruiken om te bepalen of uw zoon/dochter met
corona-gerelateerde klachten wel of niet naar school kan komen.
Medewerkers kunnen (verplicht) afwezig zijn
Ook wanneer een medewerker zelf corona-achtige klachten heeft óf dat er in de thuissituatie
dergelijke signalen zijn, zal hij of zij niet mogen werken. Inmiddels geldt voor medewerkers in het
onderwijs dat zij zich met voorrang kunnen laten testen. Medewerkers die getest worden, moeten
wachten op de testuitslag voordat ze weer naar school kunnen. Uiteraard doen wij ons uiterste best
om vervanging te vinden. Gezien de huidige omstandigheden waarbij er regelmatig meerdere
docenten tegelijk afwezig zijn, lukt dit niet altijd. Wij hopen op uw begrip hiervoor.
Afstandsonderwijs
Op dit moment wordt volop gewerkt aan de doorontwikkeling van het afstandsonderwijs. Het doel
hiervan is om flexibel te kunnen schakelen tussen fysiek onderwijs en thuisonderwijs op afstand.
Wanneer een docent niet op school les kan geven, wordt er per situatie gekeken naar mogelijkheden
voor onderwijs op afstand. Wanneer een docent niet ziek is maar wel in afwachting van een testuitslag
kunnen in sommige gevallen lessen gestreamd worden. Docenten zijn dan ook digitaal bereikbaar
voor vragen van leerlingen.
We hebben docenten gevraagd om het (huis)werk in Magister op zodanige wijze te noteren dat
leerlingen die thuis zitten op afstand toch bij kunnen blijven bij ons onderwijsprogramma. Een leerling
die op medische indicatie vanwege risico op coronabesmetting niet fysiek naar school kan komen
moet daadwerkelijk met dit onderwijsprogramma aan de slag om aan de leerplicht te voldoen.
We hebben voor de zomervakantie een succesvolle Zomerschool gehad waarbij ruim 100 leerlingen
onder begeleiding konden werken aan hun overgang en het wegwerken achterstanden. Dit najaar
zullen we opnieuw maatwerkprogramma’s aanbieden waarbij leerlingen kunnen werken aan het
wegwerken van achterstanden, in het geval dat nodig is. Meer informatie hierover volgt binnenkort.
Start nieuwe deelschooldirecteur vwo per 1 oktober
Voor de zomervakantie informeerde ik jullie al over de benoeming de nieuwe deelschooldirecteur vwo,
mevr. M(arieke) de Rooij. Zij treedt per 1 oktober in dienst van Winkler Prins. De afgelopen jaren is zij
werkzaam geweest als teamleider van het atheneum, onderbouw, aan het Kamerlingh Onnes in
Groningen. Zij is afgestudeerd aan Academie Minerva (2004) en de Rijksuniversiteit Groningen,
kunstgeschiedenis (2006). Mw. De Rooij kijkt er naar uit om ouders, leerlingen en medewerkers
binnenkort te ontmoeten. We wensen mw. De Rooij veel plezier en succes in haar nieuwe baan en
bedanken dhr. Bruins, dhr. Wageman, mw. Van Mil en dhr. Bakema die vanaf mei veel van de taken
van de directeur vwo hebben waargenomen.

Tot slot
Deze update is opgesteld met de kennis van zaken van vandaag. Wanneer er nieuwe ontwikkelingen
zijn, ontvangt u hierover opnieuw bericht. Houd ook het mailverkeer en de website goed in de gaten
voor aanvullende informatie.
Mochten er vragen zijn, lopen dingen niet zoals verwacht of gewenst, aarzel dan niet om contact op te
nemen met de docent, coördinator of deelschooldirecteur.
Met vriendelijke groeten,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

