--update 17 maart-Hierbij weer een update. Maar eerst even een paar woorden. Want het zijn heftige
tijden, we verkeren in een crisis. En in crisistijd is het nodig om de goede dingen te
doen en prioriteit te geven aan alles wat bijdraagt om de crisis zo goed mogelijk
door te komen. We zien als schoolleiding dat de vraag, om onderwijs op afstand te
maken, heel voortvarend en goed wordt opgepakt, niet alleen door de docenten
maar ook door onze andere medewerkers.
Want naast het onderwijs zelf lopen ook veel andere dingen gewoon door. Als
kersverse rector zie ik dat onze school deze dagen grote veerkracht toont. En ik zie
veel mensen die heel goed in staat zijn om deze nieuwe opdrachten vorm te geven
en de rust te bewaren. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we er met elkaar in
slagen om deze bizarre tijden goed door te komen en de leerlingen te kunnen
bieden wat zij nodig hebben.
Vers van de pers:
Examens:
Vanmiddag werd bekend dat de schoolexamens inclusief herkansingen toch
door kunnen gaan voor de examenklassen. Leerlingen mogen daarvoor op
school komen.
Onze teamleiders en examensecretaris pakken dit op en werken een planning
uit.
Zodra wij die hebben, sturen wij deze aan onze examenleerlingen.
Het mondelinge examen maatschappijleer van klas 10D gaat door op afstand,
zoals we
dat al hadden georganiseerd.
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Zie verder
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/veelgesteldevragen-over-coronavirus-en-het-onderwijs/examens
Onderwijs op afstand
Morgen start ons onderwijs op afstand. Wij begrijpen goed dat het voor leerlingen
wennen is om op deze manier onderwijs te krijgen. Wij proberen om juist in deze
tijd de kracht van het vrijeschoolonderwijs in te zetten en te benutten. Aan de
docenten hebben we gevraagd om
de kinderen het vertrouwen te geven dat we deze crisis met elkaar goed gaan
doorkomen.
Om positief en stimulerend te zijn. Om ontwikkelingsgericht te werken en de
kinderen in beweging te brengen. Om ze - ook op afstand - in- en uitademing aan
te bieden. Om ze te stimuleren tot creativiteit en in te zetten op de kunstzinnige
verwerking van de periodestof. En om tegenwicht te bieden aan de beeldschermen
door de leerlingen naar buiten te sturen met opdrachten.

Het is voor ons belangrijk dat u als ouders/verzorgers het thuiswerken goed
ondersteunt en uw kind(eren) helpt om serieus met de lesstof aan de slag te gaan.
Ook is het belangrijk dat de leerlingen de toetsen serieus nemen en ze zorgvuldig
voorbereiden en maken. Het is ondersteunend als u daarover met uw kind(eren)
praat. De docenten zetten alle opdrachten steeds in Magister bij de les in het
rooster, daar kunt u zien wat uw kind(eren) geacht worden te doen. Docenten zijn
voor de leerlingen beschikbaar op de uren van het rooster. De lessen lopen deze
drie weken op alle dagen door. Er is geen sprake meer van vrijedagen voor
leerlingen, bv. door studiedagen.
Mentoruur
De mentoren nemen 1x per week, op de vaste mentoruren van de klassen,
telefonisch contact op met hun leerlingen om te vragen hoe het gaat en of de
leerling nog iets nodig heeft. Zorg dus dat uw kind(eren) op dit moment
bereikbaar is/zijn.
Ziekmelden
Leerlingen die ziek zijn, dienen als gebruikelijk ziek gemeld te worden. Wij
verzoeken om dat gedurende de periode van sluiten alleen per mail te doen:
receptie@marecollege.nl.
Brieven
Brieven of andere informatie die we normaal gesproken aan leerlingen meegeven,
sturen we
nu per post op.
Planning
Er bleek onduidelijkheid te zijn over het al dan niet doorgaan van ouderavonden.
Voor de zekerheid: alle activiteiten op school vervallen t/m 6 april. De informatie
die wij op ouderavonden zouden delen, sturen wij u op een andere manier toe.
Tafeltjesgesprekken over de rapporten vinden telefonisch plaats, u krijgt daarover
apart bericht.
Ook voor de leerlingen geldt dat alle activiteiten op school vervallen, met
uitzondering van de
schoolexamens voor de examenklassen. Toneelweken, stageweken e.d. gaan dus
niet door.
Wij hopen u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. Maar mocht u
nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via email: kasbergen@marecollege.nl of de telefoon: 06 11 283 752.
Besmetting melden
Mocht bij uw kind(eren) onverhoopt corona vastgesteld worden, dan verzoeken wij
u om dat aan ons te melden.

--update 16 maart-In vervolg op ons bericht van gisteren breng ik u hierbij graag op de hoogte van
een aantal zaken.
Allereerst is de sluiting van de scholen officieel t/m 6 april afgekondigd. Wij
bereiden de lessen en activiteiten daarna gewoon voor volgens planning maar
houden er ook rekening mee dat de sluiting wellicht langer kan duren.
De sluiting van de scholen is nadrukkelijk bedoeld om de besmetting te vertragen.
Er wordt van iedereen verwacht dat het sociale verkeer tot een absoluut minimum
wordt beperkt. En hoe moeilijk het ook zal zijn voor sommige leerlingen om zoveel
thuis te zijn, het is nadrukkelijk niet wenselijk om groepsactiviteiten te
organiseren.
Leerplicht
Leerlingen kunnen weliswaar niet naar school, maar ze zijn niet vrijgesteld van
onderwijs. Wij adviseren u om daar met uw kind(eren) zo over te spreken en ze te
stimuleren in het thuiswerken.
Wij verzorgen vanaf aanstaande woensdag onderwijs voor alle klassen. Dit zal in
verschillende vormen en op verschillende manieren gebeuren. De docenten is
gevraagd om daar nu voor deze week een plan en een planning voor te maken. En
nog deze week voor de rest van de periode. In magister wordt bij het huiswerk
opgegeven wat van de leerlingen wordt verwacht. Wij hanteren daarbij de volgende
uitgangspunten:
•
•
•
•
•
•

Al het onderwijs loopt zoveel mogelijk door
Wij zetten in op zo min mogelijk achterstand door de sluiting
Toetsing gaat zoveel mogelijk door, wellicht in een andere vorm
De vrijeschool-inhoud krijgt bewust aandacht
Wij proberen zoveel mogelijk structuur aan te brengen voor leerlingen in
dag/week
Voor examenleerlingen vinden wij het belangrijk dat ze goede begeleiding
krijgen om zich zo goed mogelijk op het examen voor te bereiden

U kunt ons helpen door de dag/week met uw kind(eren) te structureren,
bijvoorbeeld door samen een roostertje te maken, en eventueel mee te kijken met
de opdrachten. Het huidige rooster loopt door, de lestijden van het rooster zijn ook
de tijden dat docenten beschikbaar zijn voor de kinderen voor evt. lesactiviteiten,
vragen en lesondersteuning.
Voor examenleerlingen volgt aparte berichtgeving zodra het kabinet de
aanvullende informatie daarover heeft verstrekt. Deze informatie wordt in de loop
van deze week verwacht.

Beeldmateriaal
Als docenten beeldmateriaal naar de leerlingen sturen is het niet toegestaan om
die beelden verder te verspreiden.
Openingstijden schoolgebouw
Ons schoolgebouw is van maandag t/m vrijdag geopend van 8.30 tot 16.00 uur.
Kinderen die nog spullen op school hebben liggen, kunnen deze op deze tijden
ophalen.
Ziekmelding
Leerlingen die ziek worden, dienen volgens de gewone procedure ziekgemeld te
worden. Indien er een officiële diagnose van corona wordt gesteld, wilt u die dan
aan de rector melden (zie onderaan)? Indien u uw kind(eren) vorige week vrijdag
heeft thuisgehouden dan hebben wij hen als ziek geregistreerd. Wij zetten hen
met ingang van vandaag allemaal weer op ‘beter’.
Tot slot
Het zijn heftige tijden. En het lijkt wel alsof de ernst nog lang niet in volle omvang
tot iedereen doordringt. Laat staan dat we de impact van de gebeurtenissen
kunnen overzien. Rudolf Steiner zegt: “We hebben op ieder moment het onze en
het juiste te doen en al het andere aan de toekomst over te laten. Het maakt deel
uit van wat we op dit moment te leren hebben: leven zonder uiterlijke zekerheden
vanuit een puur vertrouwen in de hulp die vanuit de geestelijke wereld altijd
aanwezig is…. ” Laten we daarop vertrouwen en met elkaar doen wat nodig is.
-Zondag 15 maart heeft het kabinet het besluit genomen dat de scholen moeten
sluiten, in elk geval tot 6 april 2020.
Het Marecollege is daarom vanaf morgen dicht, wat betekent dat wij de lessen en
begeleiding zo goed als mogelijk op afstand gaan verzorgen. Wij zullen dat vanaf
a.s. woensdag doen. Onze examenleerlingen krijgen daarbij prioriteit. Wij
informeren u morgen in de loop van de dag hoe wij dit gaan vormgeven. Voor
woensdag zijn er geen lesactiviteiten.
Kinderen die nog boeken, schriften of andere zaken op school hebben liggen,
kunnen deze maandag of dinsdag ophalen.
De praktijkexamens in de kunstvakken die voor morgen gepland stonden, gaan
niet door. De leerlingen krijgen later de mogelijkheid om deze in te halen.
Alle overige activiteiten komen te vervallen. Waar nodig sturen wij u de informatie
die wij daarbij wilden geven, schriftelijk.
Bent u (beiden) werkzaam in de (medische) zorg of andere vitale beroepen? En
heeft u kinderen bij ons op school die gedurende de dag nog begeleiding of zorg
nodig hebben waar u geen oplossing voor kunt regelen? Dan kunt contact

opnemen met mij. In overleg kunnen we kijken of de school daar een
opvangmogelijkheid op maat voor kan bieden. De lijst met vitale beroepen vind u
hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/crucialeberoepsgroepen
Wij danken u voor uw begrip en vertrouwen erop u voor dit moment voldoende
geïnformeerd te hebben.

