Asten / Someren, 1 april 2020
Onderwerp: Verlenging sluiting scholen
Beste ouders,

Het kabinet heeft besloten dat vanwege het coronavirus alle maatregelen van kracht blijven
tot en met 28 april. Dit betekent dat onze school dicht blijft tot en met de meivakantie. De
afspraken die we met elkaar gemaakt hebben gelden tot die tijd.
Sinds half maart verzorgen we (digitaal) onderwijs op afstand. We blijven ons inzetten om dit
zo goed mogelijk te organiseren. Onlangs hebben we ouders, leerlingen en personeel via
een enquête bevraagd over hun bevindingen. De grote lijn uit deze enquêtes is dat er veel
waardering is voor hoe het Varendonck College het afstandsonderwijs heeft opgepakt, daar
zijn we blij mee. Er zijn ook zorgen en onzekerheden en die begrijpen we heel goed. Zo
geven ouders en leerlingen aan graag duidelijkheid te willen: er zit veel verschil in de
aanpak tussen de docenten. Docenten vinden het lastig dat ze sommige leerlingen
‘kwijtraken’, leerlingen die niet in de digitale les verschijnen bijvoorbeeld. Ook is er zorg om
de overladenheid van het onderwijsprogramma en de werkdruk die dit voor leerlingen
oplevert. Al deze opmerkingen hebben we besproken in ons crisisteam (CCT) en op dit
moment zijn we bezig een verbeterslag in ons onderwijs op afstand te realiseren. Daar
hebben we wat tijd voor nodig, U hoort daar volgende week meer over. Bij onderwijs op
afstand zijn we allemaal betrokken: ouders, leerlingen en school. Hier leest u tips om het
afstandsonderwijs met elkaar tot een succes te maken.
De vormgeving van de schoolexamens (PTA) is een ander punt waar we mee bezig zijn,
zowel voor de examenklassen als voor de voorexamenklassen. Voor een goede organisatie
hebben we nog wat informatie vanuit de overheid nodig, ook hierover komen we spoedig bij
u terug.
Voor leerlingen met ouders werkzaam in de cruciale beroepsgroepen blijft onze school open
voor opvang. Ouders die hiervan gebruik willen maken, kunnen dat doorgeven aan onze
zorgcoördinator, mw. Antonie van Vugt. Zij is te bereiken op a.v.vugt@varendonck.nl.
Andere ouders vragen wij met klem om zelf voor een oplossing te zorgen, hoewel we ons
realiseren dat hoe langer dit duurt het steeds lastiger wordt. Komt u hierbij in de problemen
geeft het aan, dan proberen we u te helpen bij het vinden van een oplossing.

Het blijven ongewone en ongewisse tijden, vooral voor die mensen die door het virus
besmet zijn. Ik wens hen een voorspoedig herstel en ik hoop dat u en uw naasten gezond
zijn en blijven.
Tot slot wil ik u bedanken voor uw medewerking tot nu toe en het begrip dat u naar ons toe
heeft getoond. U mag erop rekenen dat wij ons (op afstand) blijven inzetten voor uw
zoon/dochter.
In de week van 20 april wordt duidelijk gemaakt hoe de werkelijkheid er na 28 april uit komt
te zien. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

Irma van Nieuwenhuijsen
rector

