Zwolle, 16 maart 2020

Betreft: Afstandsonderwijs

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen,
Gisteravond heb ik u per brief laten weten dat het Gymnasium Celeanum tot en met 6 april
gesloten zal zijn. Dit betekent, nogmaals, dat de locatie aan de Zoom alleen open is voor
kinderen van ouders/verzorgers die werken in de zorg, politie, brandweer en andere vitale
beroepen en die geen andere opvangmogelijkheden tot hun beschikking hebben. De locatie aan
de Westerlaan zal gedurende deze periode gesloten blijven, met uitzondering van dinsdag 17
maart. Deze dag mogen leerlingen nog noodzakelijke spullen uit hun kluisje komen halen.
Daarbij geldt natuurlijk dat alleen personeel, leerlingen en ouders/verzorgers die geen
gezondheidsklachten hebben, naar school mogen komen.
Daarnaast hebben we vanmorgen overleg met de schoolleiding en het overige personeel gehad.
Hoewel de school weliswaar gesloten is, vinden we het wel belangrijk dat het onderwijsproces
gewoon voortgang vindt. We hebben daarom de volgende boodschap:
-

Vandaag zou de laatste lesdag van periode 3 zijn. De toetsweek komt in zijn geheel te
vervallen, omdat de school gesloten is en we op dit moment in de bovenbouw geen
schoolexamens mogen afnemen.

-

Vakinhoudelijk beschouwen we vanaf 27 maart periode 3 als volledig afgerond. Normaliter
zouden leerlingen de komende dagen leren voor toetsen en door het maken van de toetsen
feedback krijgen op hun leerproces. Wat snappen ze al wél en wat zouden ze nog extra
moeten oefenen? De insteek is dat de leerlingen nu digitaal in staat gesteld worden om
gedurende de periode van de toetsweek formatieve feedback op hun leren te krijgen. Dit
kan bijvoorbeeld door diagnostische toetsen of door het digitaal beschikbaar stellen van
andere opdrachten en materialen. Hier wordt door ons de komende dagen hard aan
gewerkt.

-

Wanneer de school weer toegankelijk is voor leerlingen bieden we dus geen inhaalperiode.
Periode 4 start formeel gewoon op 27 maart. Leerlingen hebben vanaf die datum
beschikking over de digitale middelen om op afstand te kunnen starten met periode 4.

-

Voor klas 1 t/m 5 wordt per sectie onderzocht of de verplichte kerndoelen en
eindexamentermen voldoende kunnen worden afgedekt in het programma van periode 4.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen door opdrachten en toetsen in periode 4 inhoudelijk ook over
periode 3 te laten gaan en ze dus te combineren. Hier wordt aan gewerkt en er volgt te zijner
tijd meer informatie.

-

Inhoudelijk is ook het programma voor klas 6 afgerond. Op dit moment is het nog niet
mogelijk om te beoordelen wat we met de schoolexamens uit toetsweek 3 moeten doen.
Tot nader order mogen zoals gezegd geen schoolexamens worden afgenomen. Hier zullen
we ook op terug moeten komen wanneer er landelijk beleid is geformuleerd. De
examenkandidaten kunnen zich natuurlijk al voor gaan bereiden op het eindexamen. De
docenten werken met voorrang aan het beschikbaar stellen van digitaal oefenmateriaal
voor de examenklassen.

-

Voor docenten en tutoren is het vanaf nu lastiger om de voortgang van leerlingen te
monitoren. We zullen hiertoe echter wel digitale middelen beschikbaar gaan stellen.
Daarnaast willen we u als ouder/verzorger ook vragen om zicht op de voortgang van uw kind
te houden. Zoals gezegd verwachten we dat ze de periode van de toetsweek gebruiken om
periode 3 af te ronden en diagnostisch te toetsen en vanaf 27 maart te beginnen met het
werk van periode 4. Wij zullen ook contact opnemen met u wanneer wij zorgen hebben over
de voortgang van uw kind.

-

We verwachten van docenten dat ze digitaal beschikbaar zijn voor overleg met collega’s en
voor vragen van leerlingen. We hanteren hiervoor het principe dat docenten in ieder geval
op de schooltijden beschikbaar zijn op de dagen dat ze anders zouden werken. Wellicht
komt er de komende dagen nog een rooster voor leerlingen voor bijvoorbeeld digitale lessen
of instructiemomenten. Hierover volgt ook nog verdere communicatie.

-

Nog enkele opmerkingen met betrekking tot de openstelling van de locatie aan de Zoom:
 De school is vooralsnog elke dag open van 8.45 tot 16.30 uur.
 De telefoon zal in de ochtend tot 12.00 uur bemenst zijn.
 Er zal elke dag minimaal één persoon van de schoolleiding aanwezig zijn.
 Er wordt een opvanglokaal ingericht voor de leerlingen die zich komen melden. Let wel:
het is alleen voor leerlingen zonder gezondheidsklachten, waarvan beide
ouders/verzorgers een vitaal beroep hebben en geen andere opvangmogelijkheid
hebben.
 Wanneer u hier gebruik van wilt maken, wil ik u vragen om bijgevoegd aanmeldformulier
in te vullen en te verzenden aan fdost@celeanum.nl

Voor vragen over dit bericht kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
Met vriendelijke groet,

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

Aanmeldingsformulier
voor opvang op locatie de Zoom
Naam ouder/verzorger

:

Naam leerling

:

Klas leerling

:

E-mailadres

:

Beroep ouder/verzorger 1

:

Beroep ouder/verzorger 2

:

Op welke dag(en) heeft u opvang nodig tijdens de schooltijden?
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Ik verklaar dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld (vink aan indien akkoord).
Datum

:

