Aan de leerlingen van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
Leeuwarden, 17 maart 2020
Beste leerling,
Zoals je weet heeft het kabinet aangekondigd dat alle scholen sluiten vanaf 16 maart tot 6 april.
Schoolexamens
De vraag leeft of schoolexamens voor de leerlingen uit klas 6 wel door mogen gaan. Op dit moment is
dit nog steeds niet duidelijk. We weten dus niet of en onder welke voorwaarden schoolexamens
eventueel wel door mogen gaan.
Hieronder staat aanvullende informatie over de lessen op afstand.
Lessen op afstand
Ook al zijn we de komende periode niet op school, in Magister zal je volledige dagrooster blijven
staan. Je kunt dus in Magister lezen wat je moet doen.
Zorg dat je het vermelde huiswerk steeds op orde hebt. In de loop van de week zetten de docenten
vervolgopdrachten neer per les. We raden je aan om het rooster te gebruiken als houvast voor je
planning van het schoolwerk.
Behalve de opdrachten zullen docenten ook instructies en uitleg voor je plaatsen onder het huiswerk
van de lessen in Magister. Daarin kunnen zij ook verwijzen naar documenten/filmpjes/opdrachten/
uitleg die op de ELO, op YouTube of elders staan. Daarnaast kunnen ze in Magister materiaal als
bijlage meesturen: toelichtingen bij leerstof, correctiebladen e.d. Docenten kunnen je ook vragen om
via Magister opdrachten in te leveren.
Docenten zullen hun instructies per les in Magister noteren, zodat je goed kunt inschatten welk
tempo van werken van je wordt verwacht. Waar nodig kun je aan de docenten vragen stellen via de
gewone schoolmail. We hebben aan de docenten gevraagd om daar in ieder geval tijdens hun
reguliere lesuren/werkdagen/-dagdelen op te reageren.
Toetsen worden uiteraard uitgesteld zo lang als nodig. Het zou mooi zijn als het onze docenten lukt
om in deze bijzondere omstandigheden toch methodes te bedenken om je vorderingen in het
beheersen van de leerstof ook op afstand te volgen. We gaan ervan uit dat je daaraan mee wilt
werken. Als iedereen hiervoor zijn best doet, scheelt dat als we later weer allemaal op school zijn.
Wij vragen aan je ouder(s)/verzorger(s) om je te motiveren en te stimuleren voor het maken en het
doen van huiswerk en opdrachten.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw B. Pelgrum, rector

