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Nieuwsbrief IV G

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Gorinchem, 16 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Vandaag hebben de leerlingen hun schoolboeken opgehaald. Daarnaast is er overleg
geweest tussen de schoolleiders van OVO en in de schoolleiding van het Camphusianum en
hebben docenten en leden van het Onderwijs Ondersteunend Personeel plannen voor het
onderwijs op afstand gemaakt. In deze update kunnen wij u/jullie het volgende melden:











In het Managementteam OVO is besloten dat er deze week op geen enkele manier
lesgegeven wordt op de OVO-scholen, ook niet aan kleine groepjes van
eindexamenleerlingen.
De dossiertoets filosofie in klas 6 gaat morgen niet door. Wij hopen dat deze toets
volgende week dinsdag 24 maart zal kunnen plaatsvinden.
De planning van de toetsweek III van klas 6 blijft vooralsnog onveranderd.
De docenten zorgen ervoor dat vanaf woensdag alle leerlingen thuis aan de slag
kunnen. SOM is hiervoor de centrale informatiebron. Hierin kunnen de leerlingen
lezen dat er mogelijk ook andere digitale middelen worden ingezet, zoals Peppels
of vakwebsites.
De docenten melden aan al hun klassen op welk vast moment uit het reguliere
rooster zij beschikbaar zijn voor directe uitleg of vragen. Docenten zullen regelmatig
hun mail checken en z.s.m. reageren op vragen.
Ook de mentoren houden contact met hun leerlingen. Ouders/verzorgers kunnen bij
hen terecht met vragen.
De kinderen van ouders/verzorgers met een vitaal beroep (zie Nieuwsbrief IV F)
kunnen worden opgevangen in school. U kunt uw zoon of dochter hiervoor
aanmelden via opvangleerlingen@camphusianum.nl , met vermelding van naam, klas
en gewenste dagen en eventueel een toelichting. De leerlingen gaan aan het werk
onder het toeziend oog van een surveillant.

Voor overige vragen en opmerkingen kunt u/kunnen jullie terecht bij één van de leden
van de schoolleiding. Met een hartelijke groet vanuit de schoolleiding,
Monique van Amersfoort, Sieneke Daniëls, Martine van Duffelen, Bob van Haren, Arno
Pruissen, Hans Ruitenbeek en Erika de Valk

