14 mei 2020, Aerdenhout

Betreft: Update rondom sluitingsperiode

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
De meivakantie is inmiddels achter de rug en ik hoop dat u allen een fijne tijd heeft gehad,
ondanks alle restricties rondom het Coronavirus. Daarnaast hoop ik dat iedereen nog altijd
gezond is.
Ik vind het belangrijk om u een update te geven van waar wij als school op dit moment mee
bezig zijn.
Onderwijs op afstand
Sinds deze week worden er conform het rooster in Magister lessen in plaats van
contactmomenten door de docenten verzorgd. Nog altijd facultatief, waarbij de docent het
verplichtend mag opleggen voor leerlingen of klassen als hij/zij hiertoe noodzaak ziet. We
hopen dat deze lessen natuurlijk druk bezocht worden en er met name op deze manier ook
meer contact ontstaat tussen de leerlingen onderling.
Overgangsnormen
Rondom de overgangsnormen voor de leerjaren 1, 2 en 3 hebben wij nog niets
gecommuniceerd. Hierbij geldt dat wij wachten op (eventuele) richtlijnen vanuit het
ministerie, maar ook is hierover overleg in de gehele Dunamare Onderwijsgroep.
U kunt erop vertrouwen dat ik u meteen informeer, zodra hierover een besluit is genomen.
Daarnaast kunt u ervan uitgaan dat wij natuurlijk een zo’n realistisch en eerlijk mogelijke
manier van overgangsnormen zullen hanteren, waarbij we meenemen dat wij ons allen in
een ongebruikelijke en vreemde periode bevinden.
Scenario’s na 1 juni
In mijn brief voorafgaand aan de meivakantie heb ik laten weten dat wij ons inmiddels aan
het voorbereiden zijn middels diverse scenario’s voor eventuele heropening na 1 juni. Op dit
moment zijn wij hier nog altijd druk mee bezig, maar kunnen wij tegelijkertijd nog niets
hierover aan u communiceren. De reden hiervoor is het feit dat het Kabinet pas op 20 mei zal
laten weten of de scholen voor voortgezet onderwijs daadwerkelijk weer mogen openen
vanaf 2 juni. Daarnaast moeten wij ook wachten op de formele richtlijnen van het Kabinet die
een eventuele heropening met zich mee zullen brengen.
Het is dus voor alle leerlingen, ouders/verzorgers en zeker ook voor al onze medewerkers
een onzekere periode, waarin we nog niet te veel zaken kunnen besluiten.
Diploma-uitreiking leerjaar 4
Met betrekking tot de diploma-uitreiking zijn wij ook bezig met het uitwerken van scenario’s.
U kunt zich voorstellen dat restricties van 30 personen of mogelijk 100 (waarbij leerjaar 4
enkel al uit ongeveer 100 leerlingen bestaat) nogal een puzzel tot gevolg heeft. Natuurlijk
willen wij deze feestelijkheid niet zomaar voorbij laten gaan. Op dit moment onderzoeken wij

wat ‘live’ mogelijk is en wat eventueel aanvullend als ‘livestream’ zou kunnen. Ook m.b.t. de
eventuele locatie voor ‘live’ uitreiken bekijken wij meerdere opties. Ook leerlingen zullen
gevraagd worden naar hun wensen.
Mocht u vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Bas Boensma
Directeur

