Update 8 januari 2021
Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
De eerste week van het onderwijs tijdens de tweede lockdown zit erop. Graag informeer ik jullie over de
belangrijkste zaken die spelen.
Laat ik beginnen met het uitdelen van complimenten aan onze leerlingen en medewerkers. Er is weinig verzuim
en er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. De ervaringen met zowel de
online lessen als de lessen op school zijn positief. We merken dat er na de eerste lockdown geweldige stappen
zijn gezet in de manier waarop medewerkers en leerlingen omgaan met het afstandsonderwijs. We plukken daar
nu de vruchten van.
Deze week heeft RTV Noord een artikel geschreven over de wijze waarop onze docenten zich inspannen om de
lessen zo goed mogelijk door te laten gaan. Je leest het hier.
Storing Magister opgelost
Eerder deze week informeerden wij jullie over een storing bij de webversie van Magister. Inmiddels is de storing
opgelost en is de verbinding met Magister weer stabiel.
Winterschool
De eerste ronde Winterschool is voor de kerstvakantie afgesloten. Volgens onze planning start de tweede periode
van de Winterschool op 22 januari. Er is opnieuw veel belangstelling om deel te nemen. Maar de genoemde
datum is onder voorbehoud, omdat we nog niet zeker weten hoe de situatie rondom corona zich ontwikkelt. We
wachten daarom eerst de uitkomst van de persconferentie aanstaande dinsdag af.
Zaken om rekening mee te houden
We wijzen iedereen er nogmaals op dat de hygiënemaatregelen van het RIVM van kracht blijven en dat het extra
van belang is dat deze worden nageleefd. Ook wanneer een huisgenoot/gezinslid koorts en/of
benauwdheidsklachten heeft en er nog geen testuitslag is, blijven alle huisgenoten/gezinsleden thuis. Zie
bijgaande link van de GGD voor meer informatie: https://www.ggdsamengezond.nl/testen/thuisblijven-tot-deuitslag/
Vervolg
De strenge lockdown geldt voor het onderwijs in ieder geval tot 18 januari 2021. Dinsdag 12 januari zal premier
Rutte vertellen wat er daarna gaat gebeuren. Dan zal bekend worden gemaakt of er eventuele versoepelingen
komen of juist een verlenging van de lockdown.
Ik hoop jullie met deze update weer op de hoogte te hebben gebracht van de belangrijkste zaken die spelen op
school. Vragen of opmerkingen? Laat het ons weten.
met vriendelijke groet,
Ferdinand Vinke
bestuurder

