
 

Zwolle, 2 april 2020 

 

 

 

 

Betreft: Afstandsonderwijs #5 

 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Dinsdagavond heeft de overheid laten weten dat de maatregelen die waren aangekondigd tot 

en met maandag 6 april worden verlengd tot in ieder geval dinsdag 28 april. Dit betekent voor 

het Gymnasium Celeanum dat we in het gunstigste geval pas op donderdag 7 mei weer lessen 

op locatie kunnen geven en we nog even door zullen gaan op de weg die we op 16 maart jl. zijn 

ingeslagen. Gelukkig hoor ik van de docenten en tutoren veel positieve geluiden en nemen de 

leerlingen deze onwerkelijke situatie gemiddeld genomen erg serieus. Een welgemeend 

compliment is dus wel op zijn plaats voor de docenten en leerlingen die er in deze situatie alles 

aan doen om er het beste van te maken. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de 

betrokkenheid van u als ouders/verzorgers bij het onderwijs van uw kinderen. Het zal niet 

meevallen om naast het thuiswerken ook een begeleidende rol bij het onderwijs van uw 

kind(eren) in te vullen. 

 

Nu we begonnen zijn met de digitale lessen in Teams, wordt ook langzaamaan duidelijk wat er 

beter kan. Tijdens de eerste lessen bleek bijvoorbeeld dat de leerlingen nog erg veel rechten in 

Teams hadden, waardoor ze bijvoorbeeld tijdens de les de microfoon van de docent konden 

dempen. Deze verleiding was natuurlijk voor sommige leerlingen een beetje te groot. Gelukkig 

kunnen we dit achter de schermen relatief eenvoudig oplossen door de machtigingen voor 

leerlingen in Teams aan te passen. 

 

Nu er weer lessen gegeven worden, zullen we ook de aanwezigheid van leerlingen weer gewoon 

gaan monitoren. Onze pedagogisch medewerker zal ook weer met de leerlingen in gesprek gaan 

wanneer ze ongeoorloofd afwezig zijn. Het is dus belangrijk dat u als ouder/verzorger het als 

vanouds meldt wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim. U kunt dit melden op e-mailadres: 

absentie@celeanum.nl. 

 

De tutor heeft verder wekelijks contact met de leerlingen. De tutor zal ook het gedrag in de 

digitale omgeving met de leerlingen bespreken, als daar aanleiding toe is. We hebben enige tijd 

geleden onze gedragsregels voor online communicatie opgesteld en zullen het daar ook met 

onze leerlingen over hebben.  
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Op een aantal vlakken – zoals het afnemen van schoolexamens in klas 4 en 5 – bestaat nu nog 

enige onduidelijkheid. Naar verwachting zal minister Slob hier de komende dagen weer een 

persconferentie over houden. Wanneer er ontwikkelingen op dit vlak zijn, zal ik u weer nader 

informeren. 

 

De schoolexamens voor klas 6 zijn al gepland en zullen gewoon doorgang vinden volgens de 

eerder gedeelde planning. Er wordt gewerkt aan een protocol voor leerlingen en medewerkers, 

zodat we alles conform richtlijnen van het RIVM kunnen organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


