Zwolle, 17 maart 2020

Betreft: Afstandsonderwijs brief #2

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Vandaag hebben we hard gewerkt om de globale lijn die we gisteren per brief bekend hebben
gemaakt verder uit te werken. We staan als school voor de grote uitdaging om op korte termijn
een onderwijsprogramma te ontwikkelen voor de periode waarin normaliter de toetsweek was
en dus geen lesprogramma werd aangeboden. Daar komt nog bovenop dat dit programma
digitaal beschikbaar moet zijn en de collega’s dit grotendeels vanuit huis moeten opbouwen.
Kortom; ik reken op uw geduld en begrip, want dit kost even tijd.
Van een aantal ouders en leerlingen heb ik al een aantal inhoudelijke vragen gehad, waar ik
middels deze brief antwoord op zal geven.
Weging van cijfers en de overgang
Zoals aangekondigd komt toetsweek 3 te vervallen. Sommige leerlingen maken zich zorgen over
het effect dat dit kan hebben op het resultaat aan het eind van het jaar en wat dit voor de
overgang naar het volgende leerjaar kan betekenen. We kunnen ons deze zorgen natuurlijk goed
voorstellen. Er is op dit moment echter nog teveel onduidelijk om al beslissingen te nemen over
wegingen, toetsen en overgangsnormen. Wanneer er meer duidelijk is over wanneer het
reguliere schoolleven weer doorgang kan vinden, kunnen we beslissingen nemen over de
inrichting van de rest van het jaar en de bepaling van de overgang. Ik kan u echter al wel de
toezegging doen dat we daarbij natuurlijk deze bijzondere omstandigheden mee zullen wegen
en ons uiterste best zullen doen om leerlingen voldoende gelegenheid te geven eventuele
tekorten nog weg te werken.
Afronding periode 3
Zoals gezegd ligt onze focus tot en met 26 maart op de inhoudelijke afronding van periode 3,
conform onze jaarplanning. Deze keer echter niet middels een toetsweek, maar middels
afstandsonderwijs. Wij bieden per leerjaar en per vak minimaal één toets of vervangende
opdracht ter evaluatie van de stand van zaken na periode 3. Deze zullen de komende dagen
verschijnen op magister. Op deze manier krijgen de leerlingen en docenten wel in beeld wat al
voldoende of juist nog onvoldoende beheerst wordt. De leerlingen krijgen geen cijfers voor deze
diagnostische toetsen en opdrachten, maar wel feedback van de docent.
De tutor wordt ingelicht als een leerling het werk niet terugstuurt zodat hij of zij overzicht heeft
over de resultaten van de klas en leerlingen kan aansporen of ouders/verzorgers kan inschakelen
als er onvoldoende gebeurt. We vinden het belangrijk dat leerlingen de opdrachten maken die
door ons beschikbaar worden gesteld. De school is dicht, maar het onderwijs staat niet stil!

Start periode 4
Vanaf 27 maart begint periode 4. De planners voor deze periode zijn dan voor alle leerlingen
beschikbaar via magister. Er wordt hard gewerkt om voor de start van periode 4 voldoende
materiaal voor leerlingen beschikbaar te hebben om thuis aan de slag te kunnen. Er wordt ook
hard gewerkt om digitaal lessen te verzorgen. In de komende dagen zal er verder uitgewerkt
worden hoe het onderwijs vanaf 27 maart eruit gaat zien. Hierover zullen we u op korte termijn
verder informeren.
Digitale werkwijze
We gebruiken magister om te communiceren met leerlingen en om documenten te delen.
Daarnaast zullen we de komende weken gebruik gaan maken van Microsoft Teams. Dit
programma is onderdeel van office 365 en kan gebruikt worden om virtuele lessen te verzorgen.
Alle leerlingen hebben toegang tot dit pakket en het is op zowel laptops, tablets als telefoons te
gebruiken. De leerlingen zijn al toegevoegd aan Teams, maar het is nog niet de bedoeling dat
leerlingen erin gaan werken of communiceren. We willen deze werkomgeving graag
overzichtelijk houden.
Het is belangrijk dat alle leerlingen kunnen inloggen op http://mijnooz.nl om toegang tot Teams
te hebben. We willen uiterlijk vrijdag om 12.00 uur van alle leerlingen bericht of ze toegang
kunnen krijgen. De tutoren zullen hiervoor contact met de leerlingen opnemen.
Bericht over schoolexamens
De ontwikkelingen gaan de laatste dagen snel en zijn lastig te voorspellen. Zo is zojuist het
bericht verschenen dat schoolexamens tóch doorgang mogen vinden. Hoe wij op het
Gymnasium Celeanum hier mee om willen gaan, zullen we u morgen per brief laten weten.
Met vriendelijke groet,

F.J. (Frank) Dost, MSc MA
rector

