23 maart 2020, Aerdenhout

Betreft: Vervolg onderwijs op afstand
Beste ouder(s), verzorger(s),
Inmiddels is het alweer een week geleden dat wij onze deuren hebben moeten sluiten i.v.m.
het Coronavirus en dat wij over zijn gegaan tot onderwijs op afstand. Zoals u zult begrijpen is
dit niet alleen voor al onze leerlingen een uitdaging, maar ook zeker voor ons onderwijsteam.
De afgelopen week hebben alle docenten zich ingespannen om zoveel mogelijk informatie,
studiewijzers, digitale lessen en videofragmenten te maken en te delen met onze leerlingen.
Hierbij hebben wij gekozen voor systemen die bij onze leerlingen en docenten reeds bekend
zijn, zoals Magister.
Na de eerste week te hebben gewerkt, hebben wij gemerkt dat zowel leerlingen als
medewerkers meer behoefte hebben aan structuur en sturing op het dagelijks proces.
De schoolleiding heeft in overleg met docenten een aanvullende werkwijze opgesteld voor
de periode van sluiting vanaf morgen. Wij vragen de ouder(s)/verzorger(s) om deze brief
door te nemen met hun zoon/dochter/pupil en bij vragen contact op te nemen met de mentor.
Aanvullende werkwijze vanaf dinsdag 24 maart:
• In de Magisteragenda van onze leerlingen komt een dagelijks rooster te staan, waarin
contactmomenten mogelijk zijn met de betreffende docenten.
Het rooster zal dagelijks de volgende uren betreffen: 08.45 uur – 12.45 uur.
• Docenten zorgen ervoor dat in de Magisteragenda per vak de instructie staat voor die
week.
Daarnaast werken we aan het beschikbaar stellen van een studiewijzer per vak via
de ELO van Magister.
• Leerlingen nemen de instructie door en sturen de docenten, zoveel mogelijk
voorafgaand aan het contactmoment, de vragen door via de berichtenservice van
Magister, zodat de docent e.e.a. kan voorbereiden voor het contactmoment.
• Contactmomenten vinden plaats via ‘Microsoft Teams’ waarvoor een instructie
inmiddels op onze website te vinden is:
https://www.montessori-aerdenhout.nl/ict-ondersteuning-leerlingen/
• Deze week kan het zijn dat er enkele uren ‘uitvallen’ in het opgezette rooster, omdat
er digitaal mondelinge schoolexamens afgenomen worden. Deze examens krijgen op
dit moment de prioriteit boven de contactmomenten en waren reeds gepland.
Wij hopen middels bovenstaande aanvullende werkwijze te zorgen voor meer structuur voor
onze leerlingen en medewerkers. Daarnaast is het mogelijk om via Microsoft Teams
livecontact te hebben met onze medewerkers en klasgenoten, waardoor wij ook
tegemoetkomen aan een groepsgevoel, zij het op afstand.
In de tussentijd hopen wij dat het u en al onze leerlingen goed gaat!
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

