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Tilburg, 17 maart 2020

Onderwerp: veel gestelde vragen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Zondag hebben wij u geïnformeerd over de sluiting van onze school. Gisteren hebben wij u hierover nog
een aanvullende mail gestuurd. We doen onze uiterste best u goed op de hoogte te houden. Wij
begrijpen dat velen van u vragen hebben. Daarvoor is gisteren een apart emailaccount aangemaakt
corona@willem2.nl. We zien dat daar dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Wij zullen – indien nodig dagelijks in een algemene mail deze vragen zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Indien u
specifieke vragen heeft over uw zoon of dochter dan verzoek ik u deze te richten tot de afdelingsleider.
Hieronder volgen puntsgewijs de onderwerpen waar we vragen over hebben ontvangen:
•

opvang van leerlingen met ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Onze mediatheek is
dagelijks open van 8.30 uur tot 14.00 uur voor deze leerlingen. Zij kunnen daar zelfstandig aan de
slag met hun schoolwerk. We bieden geen begeleiding maar wel toezicht. Indien u van deze faciliteit
gebruik wilt maken stuur dan een berichtje naar de betreffende afdelingsleider. Uiteraard zijn de
richtlijnen van het RIVM van toepassing voor die leerlingen die hier gebruik van willen maken;

•

alle studiereizen gepland in april komen te vervallen. Toscanereizigers v5 hebben hierover apart
bericht gekregen. Wij proberen zicht te krijgen op de financiële consequenties en
annuleringsvoorwaarden, echter de reisorganisaties zijn op dit moment overbelast. Daarom hebben
wij op voorhand besloten de door u reeds betaalde reissom aan u terug te storten. Wij doen onze
uiterste best dit zo spoedig mogelijk te verwerken, echter we hebben hier enige tijd voor nodig. Wij
vragen uw begrip daarvoor;

•

schoolexamens: vanmiddag hebben wij vernomen dat de regeling omtrent o.a. de afname van de
schoolexamens versoepeld is. Wij informeren de leerlingen en ouders hier separaat over;

•

activiteiten op het gebied van afstandsonderwijs. We geven prioriteit aan het opzetten van
afstandsonderwijs voor onze thuiszittende examenleerlingen;
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•

voor alle overige klassen verwijzen we naar Magister waar docenten informatie, instructie en
opdrachten geplaatst hebben. We onderzoeken of leerlingen op een geplande wijze, bijvoorbeeld via
een rooster, hierover contact kunnen hebben met de docent. Door docenten worden op dit moment
overigens ook heel veel andere digitale platforms gebruikt en ingezet. Ik verwacht dat e.e.a. op
termijn voor leerlingen verwarrend gaat zijn, dat gaan we later wel stroomlijnen. Leerlingen moeten
nu eerst aan de slag kunnen.

Dat wij dit alles aanbieden, wil niet zeggen dat de leerlingen het ook gaan oppikken. Dat kunnen wij
namelijk op deze manier niet sturen. We kunnen ze op afstand niet ‘bij de les trekken’. Dit betekent dat
de verantwoordelijkheid hiervoor ook niet meer bij de school kan liggen. Deze zal, zeker als dit langer
gaat duren, bij de leerlingen en hun ouders terechtkomen. Ook u zal moeten schakelen op dit
terrein. Wij vragen u met uw zoon of dochter mee te kijken en hen te stimuleren met hun schoolwerk
aan de slag te blijven.

Tot zover de antwoorden op de door u gestelde vragen.
Wij blijven u op de hoogte houden.

Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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