Nijmegen, 27 maart 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

Hoe gaat het met jullie?
Allereerst hopen wij dat het corona-virus bij jullie thuis en in jullie naaste omgeving geen vervelende
of verdrietige impact heeft gehad. Gezondheid is bijna vanzelfsprekend voor iemand die gezond is,
maar we zien in deze tijd dat onze samenleving ook kwetsbaar kan zijn.
Voor ons leven heeft dit grote gevolgen waarvan het sluiten van de school een aspect is, maar zeker
niet het enige. De inperking van sociale contacten is bijzonder vervelend en ook voor
ouder(s)/verzorger(s) met bijvoorbeeld een eigen onderneming of een baan als ZZP-er zijn dit zware
tijden.
Grote waardering willen we uitspreken voor alle mensen die in de zorg werkzaam zijn én alle andere
mensen die in een ander vitaal beroep in deze tijden hun grote inzet tonen. Veel van onze ouder(s)
en verzorger(s) werken in deze sectoren.
Van deze gelegenheid willen we ook gebruikmaken om waardering uit te spreken voor onze
docenten en ondersteunende diensten die voor een grote uitdaging staan om ‘onderwijs op afstand’
te realiseren. Intern onderhouden we korte lijnen. Er is op alle niveaus frequent overleg, vaak in de
vorm van video-conferencing.
De mentor
De mentor heeft regelmatig contact met zijn mentorleerlingen, waarbij het sociaal welbevinden en
de studiehouding gespreksonderwerpen zijn. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de
leerling én ouder(s)/verzorger(s). De mentor zoekt actief contact, maar ouder(s)/verzorger(s)
kunnen ook actief contact zoeken met de mentor. Ook indien u extra ondersteuning nodig heeft.
Elkaar scherp houden is altijd goed.
De docenten
Met de docenten komt een steeds betere afstemming tot stand. We zien dat er steeds meer in
Magister terecht komt. Dit bevordert het overzicht van de te maken opdrachten.
De docenten en mentoren maken ook gebruik van Teams met de mogelijkheid voor online lessen en
overleg. Onze leerlingen worden daartoe digitaal uitgenodigd. Maar ook andere vormen worden
ingezet.
Service ICT-dienst
Gelukkig hebben al onze leerlingen een device: velen hebben een laptop, anderen hebben een iPad.
Onze leerlingen hebben toegang tot online leeromgevingen van hun vakken met hun schoolaccount.
Mocht uw zoon/dochter het wachtwoord daarvan kwijt zijn: Via deze link krijgt hij/zij snel een nieuw
wachtwoord. Ook alle andere vragen op ict gebied kunnen hier gesteld worden.

Wat verwachten we van onze leerlingen?
Van jou verwachten we dat je de aanwijzingen en opdrachten van de docenten serieus oppakt. Dat
je de opdrachten in magister/magister.me serieus blijft maken én dat je deelneemt aan onlinelessen en deze uitnodiging niet ziet als vrijblijvend, maar als verplicht.
We hebben veel digitale methodes en de docenten hebben een goed beeld van jouw vorderingen.
Maar de allerbelangrijkste voorwaarde voor succes, ook in deze bijzondere tijden, is een goede
werkhouding van jezelf. Uiteindelijk heb jij de grootste verantwoordelijkheid voor je studievoortgang
en kunnen docenten en je ouder(s)/verzorger(s) je alleen maar ondersteunen.
Wat vragen wij van de ouder(s)/verzorger(s)?
Graag zien we dat u elke dag, liefst in de ochtend of de avond ervoor, samen met uw zoon/dochter
in Magister kijkt. Daarin kunt u zien welke opdrachten voor betreffende dag moeten worden
doorgewerkt. Let op: het kan ook zo zijn dat uw zoon/dochter een opdracht moet inleveren.
Bekijk met uw zoon/dochter ook waar de momenten zijn van verplichte online-lesactiviteiten.
Spreek af dat hij/zij ook deelneemt aan deze lessen. Huiswerk en aanwezigheid bij online-lessen
wordt geregistreerd in magister.
Examenkandidaten
Onze examenleerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) krijgen regelmatig een update van de stand
van zaken. Het ministerie van onderwijs zal nog met nadere richtlijnen komen hoe het traject van
deze kandidaten verder gaat verlopen. Naar verwachting komt deze informatie op 31 maart
beschikbaar voor de scholen. Afwachten dus.
Hoe verder?
Op dit moment is het voor de niet-examenleerlingen onduidelijk welke beslissing de overheid gaat
nemen over het openstellen van de scholen in Nederland. Wij zullen jullie nader informeren, als wij
vanuit de overheid weer berichtgeving ontvangen.
Wat we wel kunnen stellen: indien de scholen nog langer gesloten blijven, is het nóg belangrijker dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt; de mentoren, de vakdocenten, de leerlingen en de
ouder(s)/verzorger(s). Allemaal een tandje opschakelen!
Met vriendelijke groet,

Thomas Klein
Namens de directie van het Mondial College, locatie Meeuwse Acker

