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20 november 2020

Update ontwikkelingen corona en ons onderwijs

Beste ouder(s) en verzorger(s),
Inmiddels zit de eerste periode van dit schooljaar erop. Gelukkig hebben wij ons onderwijs kunnen geven
in deze bijzondere omstandigheden. Wie had een half jaar geleden kunnen denken dat iedereen met een
mondkapje door de school zou bewegen? Ik merk dat we met elkaar wennen aan de regels die er zijn. Als
we hier met elkaar op blijven letten, kunnen we met vertrouwen de toekomst tegemoet zien en zal de
school ook open blijven. Hopelijk zet landelijk de daling ook door wat betreft de besmettingen.
Absentie
De afgelopen weken is het aantal leerlingen dat thuis zit vanwege quarantainemaatregelen afgenomen,
per dag zit dit nu structureel rond de vijf leerlingen voor de gehele school. Somtoday is inmiddels
aangepast en we willen als school ook registreren of een leerling thuis zit en wel aan het onderwijs kan
deelnemen. Bij een absentiemelding zal dit ook uitgevraagd worden. Het kan nu namelijk zo zijn dat een
leerling niet ziek is, maar wel thuis is om aan school te werken i.v.m. de geldende maatregelen. Wanneer
een leerling dus zelf niet ziek is zal deze worden geregistreerd als een leerling die afwezig is op school,
maar online aanwezig kan zijn in de les. Hij/zij zal zelf voorafgaand aan de les een bericht naar de docent
sturen via de chatfunctie in Teams, waarbij aangegeven wordt dat je de les online kan volgen. Wanneer
een leerling dus als online aanwezig geregistreerd is, verwachten wij dat de leerling dus ook actief
docenten benaderd en beschikbaar is.
De docent zal aangeven wat de bedoeling is van de betreffende les. Dit kan een opdracht zijn die in
Somtoday staat, maar de docent kan ook via Teams een verbinding maken om de les te kunnen volgen.
Deze manier van werken vindt nu ook al plaats in onze school.
Wanneer thuis wordt deelgenomen aan de instructie gelden daarvoor de volgende privacyregels:
•
•
•
•

Als je iets niet zou doen in real life, doe het dan ook niet online.
Werk in een rustige omgeving waar anderen niet kunnen meekijken en/of luisteren.
Videolessen met leraren en leerlingen mag je niet opnemen, bewerken en/of delen op social
media of op een andere manier.
Je neemt alleen deel aan videolessen waarvoor je bent uitgenodigd.

U hoeft een absentiemelding maar één keer door te geven, wanneer een leerling na het weekend nog
steeds afwezig is dan horen wij dit wel weer graag.
Studievoortgang
Door de schoolsluiting van vorig jaar is er onderwijstijd op een andere manier ingevuld en dit heeft
gevolgen voor dit schooljaar. Vanuit de overheid heeft de school middelen gekregen om leerlingen te

helpen bij eventuele achterstanden of studievaardigheden. Afgelopen week zijn de leerlingbesprekingen
geweest en op basis hiervan zullen acties worden uitgezet om te gaan werken aan achterstanden en/of
studievaardigheden. Het is overigens niet zo dat alle leerlingen hier iets van gaan merken, de meeste
leerlingen pakken de draad juist weer goed op. Belangrijk blijft dat leerlingen huiswerk blijven maken, het
algemene beeld is dat leerlingen dit minder zorgvuldig aanpakken. Dit kan natuurlijk liggen aan de
onzekere situatie rondom corona. Zoals het er nu uitziet zal dit schooljaar de school openblijven. Dit is
voor onze leerlingen en docenten natuurlijk ook de optimale situatie. Dit betekent ook dat aan het einde
van het schooljaar onze normale bevorderingsnormen zullen gelden. Het is goed om hier ook met uw kind
over in gesprek te gaan en dat een afwijkende overgang zoals vorig jaar (als consequentie van de
schoolsluiting) niet zal gaan plaatsvinden.
10-minutengesprekken
Dit schooljaar zullen ook de 10-minutengesprekken worden gehouden op maandagavond 30 november en
dinsdagavond 1 december. U heeft hierover een uitnodiging ontvangen. Deze gesprekken zullen door de
maatregelen niet op school kunnen plaatsvinden. De gesprekken zullen door de docenten via Teams
worden gevoerd, de docent zal uw kind en u via het Teams-account van uw kind opbellen voor een
videogesprek.
Tot slot
Laten we hopen dat de besmettingen blijven afnemen. Door met elkaar ons aan de maatregelen te houden
zullen we als school ook door kunnen gaan met lesgeven, daar heb ik vertrouwen in. Verder vind ik het
prettig om te ervaren dat bij een besmetting, jullie als ouders ook ons informeren en transparant zijn over
de situaties die soms ontstaan. Dit helpt om binnen de school in overleg met de GGD de juiste
maatregelen te treffen. Het blijft belangrijk om bij klachten alert te zijn en thuis te blijven en je te laten
testen. Met elkaar zijn we ons hiervan bewust en blijven we gezond.
Met vriendelijke groet,
Capellenborg

Sven Metsemakers
Directeur Capellenborg
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