Nijmegen, 20 maart 2020

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),
Momenteel wordt de actualiteit wereldwijd gedomineerd door de coronacrisis: Van Wuhan tot
Bergamo, van social distancing tot total lockdown, van mondkapjesschaarste tot omvallende ministers. Het
virus heeft een enorme impact op het dagelijks leven van ons allemaal. Aan het eind van deze
enerverende eerste week van de scholensluiting en het onderwijs op afstand willen wij met jullie kort
terugblikken op de ontwikkelingen van de afgelopen dagen.
Vanaf het moment dat de school noodgedwongen de deuren moest sluiten, hebben we middels een
tweedaagse update geprobeerd om iedereen op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen
binnen en buiten de school. In die informatiestroom is het soms lastig dat wij als school ook moeten
inspelen op voortdurend wisselende omstandigheden. Voortschrijdend inzicht maakt soms dat wat op
dag 1 nog als een logische stap leek (de school volledig sluiten tot en met 6 april), op dag 3 alweer
achterhaald is door de realiteit. Het doorgaan van de schoolexamens en de organisatorische puzzel die
we hierdoor moeten leggen, houdt ons op dit moment nog bezig. En wie weet wat de dag van morgen
brengt?
Ondanks de sluiting van het schoolgebouw lijkt het veel leerlingen goed te lukken om ‘bij te blijven’. Na
kortstondige opstartproblemen met Magister (lukt het ‘s morgens niet om in te loggen, dan ‘s middags wel)
hebben we de elektronische leeromgeving zo proberen op te tuigen dat onderwijs op afstand mogelijk
is. Docenten zijn goed te bereiken via mail en mentoren hebben wanneer mogelijk persoonlijk contact
met hun leerlingen. Er wordt hierbij al een beetje gewerkt met de “meeting- functie” van Teams in
Office 365. Dat zal de komende week vaker gaan gebeuren.
Onze uitdaging blijft het om meer eenduidigheid aan te brengen in alles we van onze leerlingen (en
onszelf) vragen en de digitale kanalen die we hanteren om leerlingen van informatie en opdrachten te
voorzien. Uitgangspunt is dat de hoeveelheid werk behapbaar moet zijn voor leerling én docent en dat
er ook tijd en ruimte wordt ingelast voor ontspanning en beweging (ook binnenshuis!): de challenges die
onze gymdocenten op het Instagram-kanaal van het Mondial hebben klaargezet, zijn hierin een mooie
aansporing!

Over het algemeen is onze indruk dat leerlingen hun schoolwerk goed oppakken: hun overzicht werd
steeds completer en ze zijn aan de slag gegaan met het werk dat er ligt. We realiseren ons dat er veel
van hun zelfstandigheid wordt gevraagd in een tijd die ook voor hen verwarrend en onzeker is. Na de
opstartfase van de afgelopen dagen zijn de weektaken van de vakken voor komende week alweer een
stuk helderder.
Kijk als ouder vooral eens mee naar de weekplanning van uw kind (en de uitvoering ervan!). Voor
docenten is die vinger aan de pols nu immers een stuk ingewikkelder geworden. We realiseren ons
hierbij terdege dat het onderwijs op afstand zijn beperkingen kent. Alle mooie initiatieven die van de
grond komen in Microsoft Teams en via magister.me ten spijt, kunnen deze nooit de interactie in de klas
tussen docent en leerling vervangen, noch het groepsproces en de samenwerking tussen leerlingen
onderling.
Naar aanleiding van alle communicatie in de afgelopen dagen hebben we veel feedback ontvangen van
ouders, leerlingen en van onze eigen collega’s. Veel dank hiervoor! Het sterkt ons in de overtuiging dat
we de juiste stappen zetten, maar dat we ook oog blijven houden voor de menselijke maat.
Namens de directie van Mondial bedanken we alle docenten, leerlingen en ouders voor hun flexibele
opstelling en grote inzet in deze tijd. TOP!
Voor nu wensen wij jullie een ‘goed’ weekend!
Met vriendelijke groeten,
Peter Pieper, Sebastiaan van der Meer, Hermance Wissink, Henk Beckmann en Gert-Jan Jansen
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