
 
  

 

 

Betreft: update 20 maart 2020 

 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Afgelopen maandag waren er plotseling geen leerlingen meer in de school. Zij waren thuis.  
De docenten waren op school en gingen met aanstekelijk enthousiasme, veel lef en ongelooflijk veel 
energie aan de slag met het voorbereiden van lesgeven op afstand. Woensdag hebben leerlingen en 
docenten samen geoefend en nu zijn we inmiddels twee dagen online. Onze eerste indruk is dat het 
goed loopt. Docenten en leerlingen zijn blij dat ze elkaar op gepaste afstand weer “zien.” Ook van 
ouders krijgen we positieve reacties. Er gebeurt van alles, wat  wij vorige week nog niet voor mogelijk 
hadden gehouden. Samen de schouders eronder, dan gaat het ons lukken, dacht ik. En het is gelukt. 

Hartelijk dank aan docenten, leerlingen en ouders. We gaan vooralsnog door op de ingeslagen weg. 

 Hieronder vindt u een update over de actuele stand van zaken.  

- Tot en met 6 april blijft de school in principe gesloten voor leerlingen. Een uitzondering hierop zijn 
enkele zorgleerlingen die in overleg met onze zorgcoördinator wel naar school komen en van ons 
de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben.  

- Voortgang schoolexamens. De examenleerlingen hebben hier prioriteit. Zij hebben inmiddels  
bericht ontvangen wat hierin het beleid is van de school. Wij realiseren ons dat er ook niet-
examenleerlingen zijn die schoolexamens hebben gemist. Na zes april nemen we een besluit over 
hoe we hiermee omgaan. 

- De 10-minutengesprekken die gepland staan voor 7 en 8 april worden uitgesteld. In een later 
stadium besluiten we óf en in welke vorm deze gesprekken opnieuw worden gepland.  

- Overige geplande buitenlesactiviteiten. We leggen de focus nu op het geven van onderwijs en het 
aanbieden van begeleiding. Onze docenten hebben daar de handen vol aan. We gaan de jaaragenda 
daarom aanpassen. Meerdere activiteiten, ook na 6 april, zullen worden geschrapt. Raadpleeg 
hiervoor onze website https://nsg-groenewoud.nl/ 

- Rapporten. Dinsdag 24 maart as. zouden alle leerlingen (met uitzondering van B2) een rapport 
ontvangen. Zoals eerder aangegeven krijgen leerlingen deze periode geen papieren rapport.  
We verzoeken u Magister te raadplegen voor de actuele stand van zaken met betrekking tot de 
cijfers van uw zoon/dochter.  Vanaf dinsdagochtend 10.00 is het cijferoverzicht zoveel als mogelijk 
compleet. 

- Op de website kunt u onder downloads alle correspondentie vinden m.b.t. het coronavirus.  
 

Blijf gezond en pas goed op elkaar, 

Hanneke Arpots, rector 


