22 april 2020, Aerdenhout
Betreft: verlenging sluiting tot 1 juni
Beste ouder(s), verzorger(s) van onze leerlingen,
Op dit moment bevinden wij ons allen in een heftige periode waarin ons ‘normale leven’
behoorlijk op zijn kop staat. Leerlingen, ouders, maar ook de medewerkers van het MCA
moeten op allerlei creatieve manieren hun (werkzame) leven inrichten, naast de zorgen die
wij allen hebben over het Coronavirus.
Ik hoop dat het ons allen steeds beter af gaat om met alle haken en ogen die er kleven aan
de andere manier van werken en leven om te gaan. Het belangrijkste daarbij is natuurlijk dat
iedereen gezond is en blijft.
Gisteravond heeft u ongetwijfeld gehoord dat de sluitingsperiode van de scholen voor
voortgezet onderwijs door het Kabinet is verlengd tot 1 juni 2020.
De komende periode zullen wij in verband met de verlengde sluitingsperiode doorgaan met
het bieden van onderwijs op afstand. Daarnaast zullen alle niet-lesgebonden activiteiten
(werkweek, beroepenstage e.a.) worden geannuleerd. In plaats hiervan zullen de lessen
volgens rooster voortgang vinden.
Onderwijs op afstand tot 1 juni
• De roosters in Magister blijven leidend en zullen gepland blijven van 08.45 uur –
12.45 uur.
• Vanaf 11 mei zullen wij de vakken anders verdelen over de week, waardoor er een
meer evenredige verdeling komt. De verwerking hiervan vindt u t.z.t. in Magister.
• Vanaf 11 mei zullen de ‘contactmomenten’ zoals de uren in de roosters eerder
genoemd werden, veranderen in daadwerkelijke digitale lessen. Een groot aantal
docenten heeft deze invulling reeds voor de contactmomenten ingericht.
• Leerlingen blijven facultatief deelnemen aan deze lessen, maar docenten blijven de
mogelijkheid behouden om de lessen verplicht te stellen.
Wij blijven uitgaan van het vertrouwen in onze leerlingen en het feit dat zij werken
aan hun leervordering.
• Uiteraard zullen de docenten zicht blijven houden op de vorderingen van alle
leerlingen.
Scenario’s na 1 juni
Sinds vorige week is het MCA bezig met het uitwerken van scenario’s voor een heropening
van de school met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. U zult begrijpen dat deze
scenario’s vrij complex zijn, waarbij wij uiteraard een zo’n goed mogelijk onderwijsaanbod
willen bieden, maar ook de zorg hebben rondom de gezondheid van leerlingen en
medewerkers die soms ook in risicogroepen vallen.
De komende periode zullen wij het uitwerken van scenario’s intensiveren en daarbij zullen
naast docenten ook de leerlingen vanuit de leerlingenraad betrokken worden. Zodra er meer
bekend is over een eventuele heropening en de wijze van werken, zal ik u daarover
informeren.

Overgangsnormen
Op dit moment vindt er binnen het MCA het gesprek plaats over wat er nodig is om de
overgang van een leerling naar het volgende schooljaar in deze periode te kunnen bepalen.
Wij zullen daarbij ook de richtlijnen die worden opgesteld door de VO-raad meenemen.
Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ik u hierover informeren.
Leerjaar 3 en 4
• In de bijlage bij deze brief treft u de vernieuwde programma’s van toetsing en
afsluiting (PTA) aan, naar aanleiding van de wijzigingen die ik eerder heb gemeld
rondom de sluitingsperiode.
•

Leerjaar 3:
De uitgewerkte planning van de schoolexamens voor leerjaar 3 die vanaf 15 juni
gepland staan, volgt half mei.

•

Leerjaar 4:
- In de bijlage treft u de slaag- zakregeling uitgewerkt m.b.t. onze doelgroep aan die
mogelijkerwijs beter leesbaar is dan het servicedocument met een opsomming van
alle maatregelen voor alle schoolsoorten die door het ministerie is verstrekt.
- Zodra er meer duidelijk is over de diploma-uitreiking, hoort u van ons.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze brief rondom examinering, dan kunt u
contact opnemen met onze examencommissie via examencommissie@montessoriaerdenhout.nl.
Aarzel alstublieft ook niet om uw vragen te stellen aan bijvoorbeeld de mentor van uw
zoon/dochter.
Ik wens alle leerlingen en ouders de komende periode wederom veel succes en ik hoop dat
wij allen gezond blijven!
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

