Alle leerlingen en ouders/verzorgers
van het Tabor College

Hoorn, 1 april 2020
Betreft: update Corona-maatregelen (7)

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen bekendgemaakt om de verspreiding van het
coronavirus te vertragen. Deze maatregelen hebben ook gevolgen voor het onderwijs. In deze
brief informeren we jullie hierover.
Scholen langer dicht
De scholen blijven langer dicht. Vooralsnog in ieder geval tot en met 28 april 2020. Voor
examenleerlingen mogen voor het maken van schoolexamens uitzonderingen worden
gemaakt. Zie hierna onder “Examenleerlingen”. Op dat moment is voor ons de meivakantie
gaande, die tot en met 5 mei 2020 duurt. Tot de meivakantie gaan we dus door met het
onderwijs op afstand. Hoe het na de meivakantie zal zijn, moeten we nog van de overheid
horen. Dat zal eind april bekendgemaakt worden.
Andere tijd
Binnen het onderwijs en de manier waarop we gewend zijn te werken, is in een paar weken
veel veranderd. De centrale examens zijn afgelast, leerlingen en docenten treffen elkaar
vooral digitaal en met de ondersteunende medewerkers van de school, zoals de conciërges,
hebben de leerlingen op dit moment helemaal geen contact. Leven op afstand is de nieuwe
standaard, maar het is nog wel erg wennen.
Les op afstand
In heel korte tijd hebben veel docenten het voor elkaar gekregen om onderwijs op afstand
vorm te geven. En we leren iedere dag weer een beetje beter hoe dat gaat. En natuurlijk gaat
er ook nog wel eens wat mis in de les. Docenten werken heel hard aan het opnieuw
vormgeven van het onderwijs, en dat zo snel kunnen vormgeven is een enorme prestatie.
Ik ben daar diep van onder de indruk!

Complimenten
Vrij snel na de sluiting van onze scholen konden de leerlingen al weer aan het werk. Het is
goed om te zien dat het merendeel van onze leerlingen het schoolwerk ook serieus oppakt.
Daarvoor onze complimenten. We weten dat het zeker niet voor iedereen makkelijk is om thuis
ook de concentratie op te pakken die nodig is, maar we zien dat velen daar erg hun best voor
doen.
En aan alle ouders en verzorgers die nu ook een beetje docent zijn en thuis meehelpen onze
dank en complimenten. We zien de betrokkenheid van velen van u en dat helpt ons.
Examenleerlingen
De examenleerlingen wachten op dit moment ongetwijfeld gespannen af hoe het precies
verder gaat met dit schooljaar. De overheid heeft de regeling ‘schoolexamen is eindexamen’
echter nog niet helemaal uitgewerkt. Er zijn nog de nodige zaken onduidelijk. Zo wachten we
nog op bepalingen over herkansingsmogelijkheden en de nieuwe slaag-/zakregeling. We doen
er alles aan om zo snel mogelijk duidelijke informatie te geven aan onze examenleerlingen.
De laatste schoolexamens en/of het inhaalwerk kunnen de komende tijd gedaan worden,
natuurlijk onder de strikte regels van het RIVM. Vanuit de eigen school krijg je vrijdag bericht
over de planning van de resterende periode.
Wij hebben er vertrouwen in dat we deze situatie en dit bijzondere schooljaar samen goed
zullen doorkomen.
Blijf gezond en pas goed op elkaar.

Met vriendelijke groet,
Hans Nijdeken
Voorzitter College van Bestuur

