Met in deze ouderinfo
de volgende zaken:

Coronavirus

APRIL 2020

OUDERINFO VSO
Beste ouder(s) / verzorger(s),

examens 2020

Contact leerlingen /
school

Via deze ouderinfo willen wij u informeren over belangrijke zaken,
evenementen, belangrijke data en ander actuele zaken.
Veel leesplezier

Kangoeroewedstrijd

Team VSO De Keyzer.
Stageweek B3, K3, T3
en H4

Kalender april 2020

Coronavirus

Contact leerlingen / school

De afgelopen weken zijn er door verschillende
media, de regering, RIVM en school berichten
gestuurd over hoe om te gaan met het
Coronavirus. Net als u volgen wij het nieuws
op de voet en handelen wij hiernaar. Om
contacten te vermijden werken veel collega’s
thuis en houden op afstand contact met
leerlingen.
Waar eerder is beloofd u om 17:00 uur en om
20:00 uur op de hoogte te houden, is dat al
een tijdje niet meer aan de orde.
Zodra er nieuws of veranderingen zijn t.o.v.
eerdere berichten dat hoort u dat van ons.

De mentoren houden nauw contact met de
leerlingen (en ouders). Met name bij de
examenklassen zijn het ook de vakdocenten die
veel contact hebben met leerlingen om zowel op
afstand instructie te geven als de voorgang in
beeld te houden.
Mochten er zaken onduidelijk zijn, schroom niet om
via mail contact op te nemen met de mentor van
uw kind. Leerlingen kunnen ook zelf via mail
contact opnemen met de mentor of vakdocent.

Personeel
Examens
In het nieuws heeft u te horen gekregen dat de
centraal schriftelijke examens niet doorgaan.
Dit geldt dus ook voor onze examenleerlingen.
Ook is er in het nieuws verteld dat het
schoolexamen telt als eindcijfer. Omdat onze
leerlingen examen doen middels het
Staatsexamen, is dit voor onze leerlingen niet
van toepassing. Voor alsnog gaan de
mondelinge examens door. Alle examenleerlingen ontvangen hierover een brief.

Mevrouw Van Broekhoven is in januari bevallen
van een dochter. Mevrouw Van Harten is deze
maand bevallen. Ook van een dochter.
Wij wensen hen veel geluk met hun gezin!
Mevrouw Van Kerkvoorde gaat per 4 april met
zwangerschapsverlof. Haar taken worden
overgenomen door mevrouw Meijer
Mevrouw Sarantaki heeft per half maart een
overstap gemaakt van De Keyzer naar
Zonnesteen.
Mevrouw W. Vissers (assistent) heeft een andere
baan gevonden en zal ons per 1 april verlaten.

Kangoeroewedstrijd
De wereldwijde kangoeroewedstrijd wordt
verzet naar een andere datum. Welke dat gaat
worden is nog onbekend. Deelnemende
leerlingen en ouders worden hier tijdig van op
de hoogte gesteld.

Stageweek B3, K3, T3, H4
De stageweek van de klassen B3, K3, T3 en
H4 van 6 april – 10 april gaan niet door. De
stagebedrijven hebben hiervan bericht
ontvangen van school. Voor een aantal
klassen zal dit betekenen dat deze dit jaar
komt te vervallen, voor andere klassen zal
deze verzet worden of in een andere vorm
terugkomen.

Kalender April 2020

Ma 13 apr

2e Paasdag
Leerlingen zijn vrij

Ma 20 apr –
vr 1 mei

Meivakantie

Di 5 mei

Bevrijdingsdag
Leerlingen zijn vrij

Bewondering voor u als ouder / verzorger
In deze vreemde tijd worden we overspoeld door nieuwsitems, door nieuwe en aangepaste
adviezen en regels en wordt er van ouders verwacht dat ze, naast het werk dat doorgaat, het
onderwijsproces van hun kind volgen en ondersteunen waar nodig. En dit allemaal binnen de
thuissituatie omdat scholen gesloten zijn en iedereen zoveel mogelijk thuis moet blijven.
Wij doen ons best om leerlingen en ouders zoveel mogelijk op afstand te begeleiden en
ondersteunen. Onze leerlingen / jullie kinderen hebben behoefte aan vaste structuur en
duidelijkheid. Dit is door de maatregelen en de sluiting van de scholen in een keer verdwenen.
Hierdoor hebben jullie voor een nieuwe structuur gezorgd en geven jullie duidelijkheid in een
onduidelijke periode waardoor uw kind thuis op de best mogelijke manier toch met onderwijs bezig
kan zijn. Wij willen u als ouder/verzorger aangeven dat wij bewondering hebben voor de manier
waarop jullie dit doen.
Via deze weg willen wij u bedanken voor jullie inzet en betrokkenheid. Wij beseffen dat het niet
gemakkelijk is om eerdergenoemde zaken te organiseren, maar jullie doen het toch maar wel!

Dank!
Laten we met zijn allen hopen dat deze tijd zo snel mogelijk en zo goed mogelijk voorbij is, zonder
te veel problemen en/of hindernissen.
Zorg goed voor elkaar!

