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Tilburg, 19 maart 2020

Onderwerp: vervolg antwoorden op vragen

Geachte ouder(s)/verzorger(s) , beste leerlingen,
Vandaag hebben we alle voorbereidingen getroffen om toetsweek 2a voor de examenklassen op 25
maart te kunnen laten starten. De examenleerlingen zijn hiervan in een ander bericht op de hoogte
gesteld.
We krijgen nu meer ruimte om het onderwijs aan de niet-examen leerlingen te organiseren en te
stroomlijnen.
We hebben via het mailadres corona@willem2.nl vragen ontvangen over:
•

afstandsonderwijs aan niet-examenleerlingen
Wij nemen uw suggesties ter harte. Vandaag of uiterlijk morgenochtend ontvangen de nietexamenleerlingen een vragenlijst over de eerste paar dagen van ons onderwijs op afstand. We zijn
benieuwd hoe het met ze gaat, en op welke punten wij verbeteringen kunnen doorvoeren. Het is dus
erg belangrijk dat de vragenlijst heel snel ingevuld wordt, zodat we vrijdagmiddag mogelijk al de
eerste verbeteringen kunnen toepassen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijf minuten.
Het is nog steeds ons streven om vanaf maandag op een gestructureerde manier door middel van
een rooster de leerlingen digitaal in contact te brengen met de docenten. Dit lijkt eenvoudiger dan
het is. Veel docenten zijn helaas nog ziek of druk met de voorbereidingen van de schoolexamens en
aanverwante activiteiten. Zoals ik u eerder heb laten weten geven wij prioriteit aan onze
examenleerlingen;

•

we realiseren ons dat u nog steeds met veel vragen zit. Wij verzoeken u de vakinhoudelijke vragen
aan de betreffende docenten te stellen, met vragen van organisatorische aard kunt u terecht bij de
afdelingsleider en specifieke leerlinggebonden vragen kunt u stellen aan de mentor;

•

ook ontvangen wij vragen over het hanteren van de richtlijnen van het RIVM. Mocht u twijfelen of de
gezondheid van uw zoon of dochter het toelaat om naar school te komen, verifieert u dat dan s.v.p.
bij uw huisarts. Wij gaan u daarop geen antwoord geven;

•

wij bieden nog een laatste kans om spullen uit het kluisje op te halen. Morgen tussen 10.00 uur en
14.00 uur kan de leerling hiervoor naar school komen. Uiteraard onder voorwaarden zoals die door
het RIVM gesteld zijn;

•

de uitleentermijn van alle boeken die via onze mediatheek zijn uitgeleend is boetevrij verlengd tot 7
mei.
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We zijn blij dat alle medewerkers van onze school zich in deze roerige tijden telkens weer vol energie
blijven inzetten voor onze leerlingen. De stilte in het gebouw doet ons beseffen hoeveel we onze
leerlingen missen. We hopen dat het met hen en u goed gaat.
Met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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