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Beste meneer, mevrouw,
Zoals u de afgelopen week heeft gemerkt, lopen de besmettingen onder zowel leerlingen als collega's
momenteel op. We hebben hierover dagelijks contact met betrokkenen en de GGD. Het gevolg van
deze positieve testen is dat een aantal collega’s geadviseerd is om preventief in quarantaine te gaan.
Dit betekent dat nog meer lessen zullen uitvallen of onvervangbaar zijn. Goede lesroosters zonder veel
tussenuren en lessen van de vakdocenten zijn helaas voor komende week niet meer te waarborgen.
Gezien het grote aantal afwezige collega's en leerlingen, hebben we het besluit genomen om komende
week, van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november, thuisonderwijs te bieden aan alle
leerlingen.
Dit betekent dat we de school een week dicht houden voor alle leerlingen en docenten.
De leerlingen volgen hun lessen online via Jitsi op basis van het (aangepaste) lesrooster in Zermelo. Het
is hierbij zeer belangrijk dat uw zoon/dochter zelf bij elke les inlogt. Dit is tijdens de LOB-lessen de
afgelopen periode al geoefend met alle leerlingen. Het volgen van de online lessen is verplicht en de
aanwezigheid wordt zoals in normale lessen in magister bijgehouden. Als het goed is heeft uw zoon/
dochter de app Jitsi goed geïnstalleerd staan op de ipad. Mocht dit niet het geval zijn, dan vindt u
hier: Instructie Jitsi (Leerlingen) die u stap voor stap met uw kind kan doornemen.
Voor alle vakken staat komende week het (huis)werk in Magister. Dit geldt ook voor vakken die niet
(goed) digitaal gestreamd kunnen worden. Voor een aantal vakken is het helaas helemaal niet mogelijk
om lessen te streamen. Dit geldt voornamelijk voor de praktijkvakken op het techniekplein en in de
keukens en bakkerij. Deze vakken worden niet in Zermelo weergegeven. Ook zal de studiebegeleiding
voor wiskunde op maandag 23 november NIET doorgaan. De stage van de leerlingen uit klas 4 kan, als
uw kind geen klachten heeft, wel gewoon doorgaan.
Door deze beslissing blijven de leerlingen verzekerd van kwalitatief goede lessen volgens een normaal
rooster en continuïteit van het leerproces. De maatregel biedt hopelijk ook een daling van het groeiend
aantal besmettingen binnen de school. Wij rekenen dan ook op uw begrip. We hopen dat we maandag
30 november weer met ons volledige team fysiek de lessen kunnen hervatten op school. Gelukkig
bieden de online lessen een goed alternatief voor de meeste vakken, zodat ons onderwijs komende
week door kan gaan.

We wensen iedereen een hele goede (en gezonde!) online week toe.
Met vriendelijke groet,

Groene hart Leerpark
W. van Leijden
directeur

