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Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)
van klas 1, 2 en 3

Deventer, 15 april 2020
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),
Vorige week is er een enquête afgenomen bij jullie. Fijn dat er zoveel leerlingen hebben
meegedaan. Inmiddels zijn wij al geruime tijd bezig met onderwijs op afstand en dat gaat
steeds beter. In deze brief geven we een samenvatting van alles wat wij hebben afgesproken
de afgelopen tijd en aanvullende informatie vanuit de enquête.
Online lesgeven
• Online lesgeven betekent niet dat alle lessen via videobellen gaan plaatsvinden.
Sowieso 1 les per vak in de week gaat via Teams. Zet je microfoon en camera uit,
gebruik oortjes en typ eerst in de chatfunctie als je wat wil zeggen.
• Achter de computer gelden de normale regels zoals ze ook op school gelden. We gaan
met respect om met docenten en medeleerlingen.
• De docent zet duidelijk in SOMtoday wat de bedoeling is dat lesuur: werken aan
opdrachten, (eerst) klassikale uitleg via Teams, of dat hij of zij beschikbaar is voor
vragen via de chatfunctie van Teams.
• Wanneer de docent van jou verwacht dat je aanwezig bent via Teams dan behoor je
er ook te zijn. Ben je niet aanwezig dan wordt jouw afwezigheid geregistreerd. Als je
er vaak niet bent wordt er contact opgenomen met je ouders.
• We houden het normale lesrooster aan van de klas, lesgroep of cluster.
• Kijk dus naast twee keer per dag in je schoolmail, ook heel vaak in SOMtoday.
De mentorcontacten
Uit contacten die mentoren hebben met de teamleiders en uit signalen van ouders blijkt dat
veel leerlingen uitstekend uit de voeten kunnen met het thuisonderwijs, maar ook dat veel
leerlingen het moeilijk hebben. Ze missen hun vrienden, hun dagelijkse contacten met
klasgenoten en de regelmaat die de school normaal gesproken biedt. Veel mentoren
onderhouden geregeld contact met hun leerlingen en dat wordt op prijs gesteld. In de volgende
update aan de collega’s zullen we alle mentoren dringend vragen al hun leerlingen geregeld
te bellen en te informeren naar hun welbevinden en de studievoortgang. Als je zelf met vragen
zit, kun je ook contact met je mentor zoeken.
Kluisjessleutels
Leerlingen van klas 4 mogen hun kluissleutel al inleveren als ze op school komen.
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De overgangsrichtlijnen
Het is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) ongetwijfeld spannend hoe de aangepaste
overgangsrichtlijnen er uit zullen zien. We zijn daarover in gesprek met de schoolleidingen van
de andere EHL-scholen en met de centrale directie. We zijn het erover eens dat geen enkele
leerling de dupe zal worden van de ontstane situatie. School en leerlingen hebben immers
hetzelfde belang: een zo goed mogelijke voortgang van jullie studie. En daar passen we onze
richtlijnen en procedures op aan. Het is echt niet nodig om hier slapeloze nachten over te
hebben. Voor de meivakantie horen jullie meer.
Groet,
Maaike Morsink
Directeur De Marke
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