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Beste leerlingen,
Niet zomaar een maandag maar de tweede maandag van de scholensluiting. In ons
achterhoofd natuurlijk de vraag “hoeveel maandagochtenden nog?”. Ik hoop dat jullie
op een of andere wijze toch een beetje zijn opgeladen het afgelopen weekend. Ook dat
was wennen, geen sportwedstrijden of feestjes, geen bezoek aan opa & oma, afstand
houden in het bos of in de supermarkt. De wereld ziet er ineens heel erg anders uit.
De afgelopen week hebben we je dagelijks een bericht gestuurd met nieuwe
informatie. Vanaf vandaag gaan we dat wat beperken. We zullen jullie weer een nieuw
bericht sturen als daar aanleiding toe is. Uiteraard kun je met al je vragen en zorgen
nog steeds bij je vakdocenten of je mentor terecht.
De vragen die het afgelopen weekeinde zijn binnengekomen en waar we vandaag
antwoord op willen geven:
Voor alle leerlingen:
Er is zoveel te vinden over “ onderwijs op afstand” en werken in de Google
leeromgeving, ik zie door de bomen het bos niet meer….
Er is inmiddels een website aangemaakt voor alle leerlingen van de Campus:
https://sites.google.com/markenhage.org/onderwijs-op-afstand/homepage
Hier vind je alle informatie die relevant voor je is om op een goede manier in de
Google leeromgeving te navigeren. Zorg er wel voor dat je met je google
schoolaccount bent ingelogd!
Voor leerlingen in de examenklassen:
Als ik mondelingen op school heb, hoe wordt er dan rekening gehouden met de
RIVM richtlijnen?
Voor de aanstaande toetsweek heb je vrijdag een protocol ontvangen. Voor de
mondelingen geldt ook dat je afstand houdt tot je docent en medeleerlingen (minimaal
1,5 meter). Dit geldt niet alleen in het lokaal, maar ook in de rest van de school en op
het schoolplein.

Wij zorgen ervoor dat de tafeltjes die gebruikt worden bij de mondelingen na elk
mondeling worden gereinigd.
Als ik RIVM-klachten heb, mag ik dan wel naar school komen voor een mondeling,
practicum of schoolexamen?
Nee, als je koorts hebt of verkoudheidsklachten, dan dien je thuis te blijven. Voor
mondelingen geldt dat je deze dan op afstand kunt doen. Leg hierover contact met je
docent. Wij zullen leerlingen die met bovengenoemde klachten toch op school komen,
naar huis sturen. Er zal na de toetsweek ruimte geboden worden om de gemiste toets
alsnog te maken.
Namens de Campus-schoolleiding, een goede week gewenst!
Hartelijke groet,
Caroline Klein
Rector

