Zwolle, 18 maart 2020

Beste leerling (niet-examenklas), beste ouder(s)/verzorger(s),
Wat een bijzondere en spannende tijd! Wij schrijven je namens school, maar snappen dat het bij jou
thuis nu niet alleen om leren gaat. Misschien maak je je zorgen over de gezondheid van één van je
familieleden of het werk van je ouders/verzorgers. Misschien baal je dat je sporttraining, bijbaantje of
muziekles niet doorgaat. Daarom beginnen we deze brief met je in gedachten een hand te geven en te
vragen: hoe gaat het?
Jammer dat we elkaar een paar weken niet zien; we missen jou, we missen elkaar. Maar van één ding
kun je op aan: wij zijn keihard aan de slag en staan voor je klaar. Zoals de minister-president zei:
‘Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar!’

Wat is de stand van zaken?
Op 15 maart 2020 heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media besloten dat alle
scholen in Nederland tot en met 6 april 2020 dicht gaan. Op 17 maart heeft de minister speciaal voor
de eindexamenkandidaten een aantal richtlijnen en mogelijkheden gegeven.
Op het Meander College hebben we afgelopen weekend een stuurgroep gevormd. Dat is een groep
van 15 mensen die nadenken over wat er gaat gebeuren. Daarin zitten bijvoorbeeld roostermakers, de
examensecretaris en docenten die veel weten over digitale lessen. We hebben afgesproken: docenten
zorgen voor planners, lessen en het contact met leerlingen. De stuurgroep zorgt voor de organisatie
en communicatie.
Wij maken éérst alles in orde voor de eindexamenkandidaten. Zij komen volgende week al op school
om hun afsluitende toetsen te maken. Jij komt pas weer op dinsdag 7 april op school. De school is wel
elke dag open (alleen via de hoofdingang).
Belangrijk: we gaan veel met elkaar communiceren en dat doen we via Magister berichten en Magister
ELO (studieplanners). Dat zijn bekende middelen. We willen graag dat jij en de docenten zich eerst
concentreren op de leerstof en wat je per week moet af hebben. Het is dus vooral een kwestie van
huis-werk. We moeten op jou en op je ouders/verzorgers kunnen rekenen dat je hier ook echt voor
gaat zitten en dat je je houdt aan de planners en inleverdeadlines.

Wat ga ik de komende weken doen?


Voor elk vak staat in Magister een uitgebreide studieplanner. Je zult merken dat er vaker
wordt verwezen naar uitlegfilmpjes, oefenwebsites e.a. Verder heb je voor elk vak een
weekopdracht die je in moet leveren. Meestal staat vrijdag 16.00 uur als deadline, maar het
zijn vaak flinke hoeveelheden en je gaat het niet redden als je alles op vrijdag maakt. Volg dus
de studieplanners.
Tip: maak een persoonlijke weekplanning ongeveer zoals je normale lesrooster.



Regelmatig is Magister traag of onbereikbaar. Daarom vind je de planners óók op
studiewijzers.meandercollege.info



Enkele leraren zullen ook online ontmoetingen met hun klas organiseren, bijvoorbeeld via
Microsoft Teams of Zoom. Dat zie je dan in de planner. Je moet dan op dat moment digitaal
aanwezig zijn. Neem dit dus op in je weekplanner.



Leraren zijn altijd bereikbaar als je ze een Magisterbericht stuurt. Ze geven ook feedback op
gemaakte opdrachten. Je mentor neemt contact met je op als je je niet aan afspraken houdt.



Sommige leerlingen/ouders hebben nog extra informatie nodig om hun profiel- en
vakkenpakketkeuze goed te kunnen maken. De decanen sturen hierover een bericht.



Toetsen (klas 1, 2, 3), practica en toetsweek 3 (klas H/A4, A5, A6) gaan niet door.
We bekijken op een later moment hoe we dit gaan inhalen.



Excursies, internationale uitwisselingen en voorstellingen gaan in ieder geval tot 25 april niet
door.



Leerlingen die al contact hebben met één van onze ondersteuners (o.a. RT, schoolcoach)
kunnen nog steeds een beroep doen op hulp. De leerling/ouder kan de ondersteuner zelf een
mail sturen.

Misschien heb je nog een vraag. Als het over een vak gaat, stuur dan een berichtje naar je docent. Als
het over de organisatie gaat, mail je de teamleider. Als het over het schoolexamen gaat, kun je terecht
bij de examensecretaris, Doede Schregardus dschregardus@meandercollege.nl.
Heel veel succes en sterkte gewenst. En… Let een beetje op elkaar!
De Schoolleiding, alle leraren, mentoren en onderwijsondersteuners van het Meander College.

