Aan leerlingen, ouders en medewerkers van de scholen van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet
Onderwijs in Noord-Fryslân

Leeuwarden, 15 maart 2020

Beste leerlingen, ouders en medewerkers,
De wereld is in de ban van Corona en dat geldt dus ook voor CVO-NF. De ontwikkelingen volgen
elkaar snel op. Zojuist is op een persconferentie door de minister aangekondigd dat morgen,
maandag 16 maart, de scholen in Nederland zullen sluiten tot en met vrijdag 3 april a.s. De exacte
consequenties voor de examenleerlingen worden later bekendgemaakt.
Vanmiddag heeft de directieraad, bestaande uit de directeuren en rector van alle CVO-scholen,
vergaderd. De directieraad functioneert binnen CVO als stuurgroep voor de gezamenlijke aanpak.
Ook vindt er coördinatie plaats met de andere Friese besturen en de Veiligheidsregio. Ons algemene
uitgangspunt is en blijft dat we zoveel mogelijk de rust bewaren en alleen gecoördineerde actie
ondernemen.
Nu schoolsluiting een feit is, willen we graag alvast enkele zaken met u en met jullie delen:
•
•
•

•
•
•
•

•
•

School is in principe gesloten tot 6 april.
Voor iedereen die toch in school is gelden aangescherpte eisen m.b.t. hygiëne.
Maandag kunnen de leerlingen spullen ophalen, die ze nodig hebben om vanaf thuis hun
schoolwerk te kunnen doen. Dit kan tussen 08.00 en 12.00 uur. We verzoeken iedereen om na
het ophalen van de spullen zo snel mogelijk de school te verlaten.
De toetsweek vervalt voor klas 4 en 5. In een later stadium wordt gekeken wanneer deze
toetsen opnieuw kunnen worden ingepland.
De toetsweek van klas 6 wordt vooralsnog een week opgeschoven. Hierover volgt begin
komende week nader bericht.
School blijft telefonisch bereikbaar tussen 07.45 en 16.00 uur.
Leerlingen van ouders met vitale beroepen, kunnen als de situatie daarom vraagt tijdens
lestijden op school verblijven en zelfstandig werken. Dit kan alleen in overleg met de
betreffende leerjaarleider per e-mail aangevraagd worden.
De ICT-helpdesk is aanwezig op school.
De directie is aanwezig.
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De lessen vinden vanaf woensdag 18 maart op afstand plaats. Wat houdt dat in?
•
•
•
•
•
•

Docenten en leerlingen zorgen samen voor een zo goed mogelijke voortgang van de les.
Een docent maakt een planner en voorziet leerlingen van opdrachten via de ELO van Magister.
Voor het vak LO, waarbij dit logischerwijs niet mogelijk is, vervallen de lessen.
Leerlingen voeren de opdrachten uit volgens de planner.
Communicatie gebeurt via de mail of via de berichtenmodule in Magister.
Het normale lesrooster blijft gelden. Docenten zijn beschikbaar voor vragen van leerlingen op
momenten dat ze normaliter les aan de betreffende lesgroep zouden geven. Voor leerlingen is
het daarom belangrijk dat zij vanaf huis toegang hebben tot de schoolmail en Magister. Zijn er
hierbij problemen? Er is de hele week iemand van de helpdesk telefonisch beschikbaar om dit zo
mogelijk op te lossen. Ook zijn de leerjaarleiders zoveel mogelijk aanwezig voor vragen.

Maandag in de loop van de dag of uiterlijk dinsdag zullen we opnieuw informatie laten uitgaan. We
hopen dat er dan meer duidelijkheid is.
Met een hartelijke groet,

Bernadette Pelgrum, rector
Joost Visser, bestuurder
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