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Onderwerp

Corona terugblik en vooruitblik

Beste ouder(s)/verzorger(s),
Terugblik
De vierde week afstandsonderwijs hebben we achter de rug. De afgelopen dagen krijg ik als rector
wat werk doorgestuurd dat leerlingen hebben gemaakt. Een gedicht, vlog, muziek, tekening, een
werkstuk. Knap om te zien hoe leerlingen de ruimte krijgen en nemen om hun gevoelens te delen op
een creatieve manier.
Wij realiseren ons dat wij veel vragen, van de leerlingen, onze collega’s en van u. Wij willen u
hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid.
Ook zijn er de afgelopen week weer schoolexamens gemaakt. Vrijwel alle examenleerlingen hebben
deze toetsen gelukkig op school kunnen maken en hebben zich goed gehouden aan de afgesproken
veiligheidsregels.
Huiswerk Griftdijk
Uit feedback van het overleg met de sectievoorzitters, een aantal teams en ouders en leerling is
gebleken dat het fijner is als het huiswerk genoteerd wordt in magister. Met de docenten is
afgesproken dat huiswerk in magister wordt gezet. Hier is het voor leerlingen en ouders goed
toegankelijk en overzichtelijk.
Extra ondersteuning voor leerlingen
Wellicht ten overvloede, maar we willen hier nog even benadrukken dat de mensen van de zorg en
bijvoorbeeld de decaan ook in deze tijd klaar staan om leerlingen te helpen. U kunt de leden van het
zorgteam via de mentoren bereiken. De decanen zijn de bereiken via hun eigen e-mailadres: M.
Vermeulen, decaan locatie Dijkstraat: m.vermeulen@citadelcollege.nl; M. Doeze-Jager, decaan
locatie Griftdijk: m.doezejager@citadelcollege.nl.

Vooruitblik
Op dinsdag 21 april zal het kabinet een besluit nemen over de maatregelen met betrekking tot
Corona. Op donderdag 23 april verwachten wij u te kunnen informeren over wat dit betekent voor
ons onderwijs, de overgang van leerlingen, aanpassing in programma’s voor toetsing en afsluiting
enzovoorts.
Tot de meivakantie hanteren we het huidige rooster. De ervaringen van de afgelopen week geven
ons de indruk dat we hiermee een haalbaar en realistisch programma neer hebben gezet, voor zowel
leerlingen als de collega’s in deze bijzondere tijd.
Rest mij u hartelijk te danken voor uw inzet en betrokkenheid en een goede gezondheid toe te
wensen,
Met vriendelijke groet,

Dhr. W. Middendorp
Rector
Citadel College

