Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen van het HLW,
Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat alle scholen in Nederland tot en met 6 april zullen
worden gesloten. Hoewel de lessen op school de komende weken niet doorgaan, betekent dit niet
dat het onderwijs stil komt te liggen. We zullen ons onderwijs op afstand blijven geven. Dit vraagt
van alle betrokkenen een grote inzet. We doen daarom een beroep op de zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid van onze leerlingen en vragen ouders om, indien nodig, hun kinderen te
stimuleren om actief voor school te blijven werken.
Voor dinsdag 17 maart vragen we het volgende:
- Op dinsdagmiddag 17 maart nodigen wij het personeel uit om naar school te komen om de
nodige laatste voorbereidingen te treffen om onderwijs op afstand mogelijk te maken.
- We nodigen alle leerlingen uit om op dinsdagochtend 17 maart alle boeken en schriften die nog
in de kluis liggen op te halen zodat zij die thuis kunnen gebruiken. In het onderstaande schema
kunnen de leerlingen zien wat het tijdstip is waarop ze verwacht worden. Dit is een strak schema
om onderling contact zoveel mogelijk te beperken. Dit wordt de enige inloopmogelijkheid om de
boeken op te halen.
- Vanaf nu geldt: maak dagelijks het huiswerk dat in Magister is opgegeven door de docent.
Vragen aan de docent kunnen gesteld worden via de magister mail.

Schema ophalen
spullen uit kluis

Tijd

Klas

9.30

B1 + B2

9.45

B3 + B4

10.00 B5 + B6
10.15 B7 + 2vht
10.30 2m1 + 2m2
10.45 2m3 + 2m4
11.00 2h1 + 2h2
11.15 2v
11.30 3e + 4e klas
11.45 5e + 6e klas

Uiteraard blijft de volgende regel van kracht: Blijf thuis bij (milde) verkoudheidklachten (keelpijn, een
loopneus, verhoging tot 38 graden, licht hoesten). Mocht je als gevolg daarvan zelf niet naar school
kunnen komen, zorg dan dat iemand anders jouw spullen ophaalt. Laat dit van tevoren via de mail
weten aan je teamleider. Dan weten we zeker dat iedereen straks zijn spullen thuis heeft.
Verder willen we de volgende zaken onder de aandacht brengen:
- De overheid vraagt de scholen om opvang te regelen voor kinderen tot en met 12 jaar van
ouders met ‘vitale beroepen’. Wij gaan ervanuit dat onze leerlingen op een leeftijd zijn dat zij
geen behoefte hebben aan opvang. Desalniettemin is het mogelijk dat het voor u wel wenselijk is
dat de school opvang organiseert. Wilt u ons dat uiterlijk dinsdag 16 maart laten weten door een
bericht aan mevrouw van Minnen te sturen (m.van.minnen@hlw.nl).
- Houd Magister goed in de gaten. Daar staat wat je moet maken, leren en wanneer en hoe je iets
moet inleveren. Ook gebruiken we Magister voor alle mededelingen. Zorg dat je niet achter komt
met schoolwerk.
- Voor de bovenbouw geldt dat ook in de studiewijzers precies staat wat verwacht wordt.
- Alle schriftelijke toetsen worden voorlopig opgeschort. Docenten kunnen je wel een praktische
opdracht geven die meetelt voor een cijfer.
- De bovenbouw (in het bijzonder de examenleerlingen) wordt zo snel mogelijk apart
geïnformeerd over maatregelen rondom schoolexamens. Wij zullen hierin de komende
richtlijnen van de overheid volgen.
We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd en vragen u de verdere instructies even af
te wachten.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding,
W.B. van Leeuwen
Waarnemend Rector

