1 april 2020, Aerdenhout
Betreft: Vervolg onderwijs op afstand
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen in leerjaar 4,
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 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/

Schoolexamens (PTA)
U heeft reeds gehoord dat het centraal eindexamen (CE) dit schooljaar geschrapt is door het
Kabinet in verband met het Coronavirus. Om deze reden en omdat de sluitingsperiode nog
doorloopt, hebben wij een nadere blik geworpen op onze nog geplande schoolexamens.
Hieronder een opsomming van onze aanpak.
1) De mondelinge schoolexamens zijn of worden digitaal afgenomen.
2) De schriftelijke schoolexamens worden op school afgenomen, conform de richtlijnen
van het RIVM met spreiding over een langere periode en tijd.
3) De praktijkschoolexamens die gepland stonden, worden in plaats van in groepsvorm,
individueel digitaal afgenomen.
4) Eén van de SE’s die in de komende periode gemaakt worden, kan herkanst worden.
In de bijlage bij deze brieft treft u de planning van alle schoolexamens en de data voor
herkansingen aan.

Let op: het is belangrijk dat alle gemiste opdrachten en schoolexamens worden ingehaald.
Leerlingen kunnen hiervoor een afspraak maken met de betreffende docent.
Slaag- zakregeling
De slaag- zakregeling is nog niet door het Ministerie verstrekt. Op het moment dat deze
binnen is, zal ik deze meteen aan u doorsturen. Het is daarom van belang om te weten dat
wij op dit moment nog niet aan kunnen geven wanneer een leerling wel of niet geslaagd is
voor zijn diploma.
Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de wijzigingen rondom de schoolexamens, dan
kunt u contact opnemen met onze examencommissie via examencommissie@montessoriaerdenhout.nl. Overige vragen kunt u 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

