Aan de leerlingen van de Campus
en aan de ouder(s)/verzorger(s)

Betreft Bericht n.a.v. de persconferentie
Breda 4 februari 2021
Beste leerlingen,
Zoals jullie eergisteren tijdens de persconferentie hebben kunnen horen zal de
schoolsluiting tot, in ieder geval, 2 maart duren. Dat betekent dat de scholen alleen
leerlingen mogen ontvangen zoals nu het geval is.
We gaan tot de voorjaarsvakantie door met het onderwijs zoals we dat nu vormgeven.
In de loop van volgende week ontvang je meer informatie over eventuele wijzigingen
na de voorjaarsvakantie. Houd daarvoor je mail goed in de gaten.
We hebben onlangs veel leerlingen gesproken in zogenaamde leerlingenpanels. We
wilden van jullie horen hoe het met jullie gaat en hoe het (deels) online onderwijs jullie
bevalt.
We zijn blij te merken dat het online onderwijs beter verloopt dan tijdens de eerste
schoolsluiting vorig jaar. Natuurlijk zijn er verschillen tussen lessen. Bespreek vooral
met de docenten en eventueel je mentor wanneer je problemen ervaart in het goed
kunnen volgen van het online onderwijs. Dat geldt natuurlijk ook voor problemen die
je ervaart in je motivatie en/of gevoelens. Het is heel begrijpelijk wanneer je je
bezorgd of somber voelt in deze situatie. Blijf niet met je zorgen rondlopen maar
bespreek het met je ouders en/of mentor zodat jullie samen kunnen kijken hoe je
geholpen kan worden.
Het kan zijn dat je onzeker bent over de vorderingen die je maakt voor je schoolwerk.
Normaal gesproken zouden toets uitslagen je iets vertellen over die vorderingen. Dat is
nu veel minder het geval. We raden je aan om altijd gebruik te maken van de
mogelijkheden om een formatieve toets te maken. Dat geeft je inzicht in je
ontwikkelingen en kan je dus geruststellen en helpen bij het maken van keuzes in je
leerwerk.
We willen nog eens nadrukkelijk vragen aan de leerlingen die wel naar school komen
om bij klachten thuis te blijven en je te laten testen. Wanneer je positief getest bent is
het belangrijk dat je de school hierover informeert.
Zie ommezijde

Beste leerlingen,
Helaas nog geen versoepeling waardoor we jullie weer in grotere getalen op de scholen
kunnen verwelkomen. Er komt een tijd waarop dat wel weer gaat gebeuren. Daar
vertrouwen we op en daar kijken we naar uit!
Hartelijke groet,
Mevrouw C. Klein

