1 april 2020, Aerdenhout
Betreft: Vervolg onderwijs op afstand
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen in leerjaar 1,
Gisteravond heeft het Kabinet middels een persconferentie laten weten dat de
sluitingsperiode, die onder andere geldt voor scholen, wordt verlengd. Dit betekent dat het
MCA gesloten zal blijven tot en met de meivakantie die gepland staat van donderdag 23 april
2020 t/m woensdag 6 mei 2020. Gedurende deze verlengde sluitingsperiode zal het MCA
onderwijs op afstand blijven aanbieden.
Het onderwijs op afstand blijven wij de komende periode aanbieden zoals wij dat reeds
hebben ingezet. Dit betekent dat het dagrooster dat in Magister staat, leidend is.
M.b.t. de periode na 6 april wordt dit uiterlijk morgen (donderdag 02-04) verwerkt in Magister.
Enkele aanvullende afspraken n.a.v. onderwijs op afstand:
•

•
•

•
•

Het mentoruur dat in de roosters gepland staat, was tot op heden facultatief.
Vanaf 6 april zal dit een verplicht onderdeel worden en alle leerlingen worden dan
ook geacht digitaal aanwezig te zijn via Microsoft Teams.
Als de leerling hiertoe geen mogelijkheid heeft, dan gaan wij ervan uit dat hij of zij
contact opneemt met de mentor.
De studiewijzer in Magister in combinatie met de Magisteragenda blijft leidend bij het
te maken werk. De docenten zullen de studiewijzers daar waar nodig
aanpassen/aanvullen met betrekking tot de verlengde sluitingsperiode.
De contactmomenten die in het rooster van de leerlingen staan, blijven facultatief,
met uitzondering van het mentoruur. Docenten hebben echter wel de ruimte om
hiervan af te wijken en bepaalde contactmomenten verplicht te stellen voor leerlingen
als de docent hiertoe aanleiding ziet.
Het is van belang dat de ouder(s)/verzorger(s) ook het belang van het volgen van
onderwijs op afstand met hun kinderen delen. Uiteraard doen onze docenten dit ook,
maar het helpt ons als ook het thuisfront hieraan bijdraagt.
Mocht u interesse hebben in een digitaal tienminutengesprek, dan nodigen wij u van
harte uit om dit rechtstreeks met de mentor in te plannen. U kunt de mentoren
benaderen via hun e-mailadres dat op de website staat:
https://www.montessori-aerdenhout.nl/sluiting-school-i-v-m-coronavirus/

Naar aanleiding van de sluitingsperiode die inmiddels al bijna drie weken beslaat, zullen wij
geen ‘verslag’ van de voortgang van de leerlingen op papier uitdraaien. Uiteraard kunt u de
cijfers met uw zoon/dochter in Magister bekijken.
In plaats van het verslag dat wij normaliter op papier uitreiken, zullen de mentoren een
reflectiedocument sturen aan de leerlingen. Het reflectiedocument richt zich op de
sluitingsperiode en de algehele voortgang.
Leerlingen vullen dit document in en zijn hierover in gesprek met de mentor.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u deze in eerste instantie
stellen aan de mentor van uw zoon/dochter/pupil.
Voor nu wens ik u sterkte in deze lastige periode en uiteraard een goede gezondheid.

Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

