16 maart 2020, Aerdenhout

Betreft: Montessori College Aerdenhout tot en met 6 april gesloten
Beste ouders/verzorgers,
Gisteren heb ik u reeds geïnformeerd over het feit dat de school vandaag gesloten is.
Na navolging van het Kabinetsbesluit om alle scholen te sluiten tot en met 6 april, geeft het
Montessori College hier gehoor aan.
Afspraken onderwijs op afstand
Het MCA zal zoveel als mogelijk zorgen voor doorgang van lessen/verwerking van lesstof.
Het MCA kiest ervoor om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande digitale
communicatiemiddelen. Uitgangspunt in de samenwerking met onze leerling blijft het werken
op basis van vertrouwen. Wij gaan ervan uit dat de leerlingen de studiewijzers volgen.
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Alle medewerkers zijn telefonisch en per e-mail bereikbaar tijdens zijn/haar werkuren
conform benoemingsomvang.
Van leerlingen wordt verwacht dat zij dagelijks de Magister: ELO en de berichten van
Magister checken. Daarnaast gaan wij ervan uit dat de leerlingen conform de
studiewijzers het werk uitvoeren en na afloop van de sluiting het werk in zouden
kunnen leveren.
E-mailadressen van alle collega’s komen op de website.
Door de docent wordt geïnventariseerd waar leerlingen staan t.o.v. de studiewijzer en
deze studiewijzer wordt indien nodig geactualiseerd voor de komende drie weken
(m.i.v. vandaag 16-03).
Studiewijzers worden gedeeld met de leerlingen via Magister: ELO of via de
berichtenservice van Magister.
Docenten en leerlingen communiceren bij vragen via de berichtenservice van
Magister.
Het YouTubekanaal van het Montessori College Aerdenhout wordt opengezet voor
docenten om lesmateriaal te delen. Verwijzingen naar filmpjes worden via de
Magister: ELO of Magister berichtenservice aan leerlingen doorgegeven.
Het YouTubekanaal vindt u hier:
https://www.youtube.com/channel/UCNHm80qwX_9w6ypKZzhMvPg
Ook de docenten van de vakken dans, drama, muziek en lichamelijke opvoeding
zullen tijdens de sluiting zorgen voor een digitale manier van werken.
Via Skype of Facetime zullen de mondelinge SE-toetsen zoveel als mogelijk
doorgang vinden. De docent neemt hiertoe het initiatief.
Toetsen en SE’s (m.u.v. de mondelinge SE’s) vinden geen doorgang en na afloop
van de sluiting wordt er besloten en gecommuniceerd over inhalen van gemiste
toetsen of SE’s.
De schoolleiding onderhoudt contact met de medewerkers, ouders/verzorgers van
leerlingen, omgeving van de school en autoriteiten. De schoolleiding communiceert
over de duur van de sluiting indien bekend.

Ondersteuning
Leerlingen die nu door ons zorgteam extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld bij plannen en
organiseren, zullen deze ondersteuning blijven ontvangen. De collega’s uit het zorgteam
zullen de betreffende leerlingen zoveel mogelijk digitaal en telefonisch blijven ondersteunen.
School(examens)
De leerlingen in hun examenjaar zullen de prioriteit van onze docenten krijgen. Daarnaast
wachten wij landelijke richtlijnen af rondom de examinering. Wij zullen de ouders/verzorgers
en leerlingen zoveel als mogelijk op de hoogte houden van de vorderingen.
Opvang
Zoals in het Kabinetsbesluit te lezen valt, kan de school voorzien in opvang voor jongeren
indien noodzakelijk. Hierbij is het uitgangspunt dat ouders in vitale sectoren werken en er
geen andere opvangmogelijkheid beschikbaar is.
Wij verzoeken u dringend om ons vandaag (maandag 16-03) voor 16.00 uur te laten weten
als u gebruik wilt maken van onze opvang. Daarbij ontvangen wij graag de reden voor dit
verzoek en op welke momenten de opvang wenselijk zou zijn.
Als u algemene vragen hebt, dan kunt u deze stellen via info@montessori-aerdenhout.nl.
Als u vragen hebt rondom de (school)examens, dan kunt u deze stellen via
examencommissie@montessori-aerdenhout.nl. Het kan zijn dat wij nog niet alle antwoorden
hebben, maar wij doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren.

Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

