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Goes, 13 november 2020
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Aan alle leerlingen en hun ouders, verzorgers

Betreft: Covid nieuwsbrief nr. 10: mondkapjes te koop, maatwerkuren etc.

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerling,

Het aantal coronabesmettingen in de school loopt ook terug en dat is hoopvol. De mondkapjesplicht
wordt goed nageleefd. Natuurlijk moeten we af en toe elkaar aanspreken, maar dat gaat altijd in
goede harmonie. Vanaf deze week zijn er ook mondkapjes te koop in de automaten. Tot nu toe
hebben we ze uitgereikt als een leerling het mondkapje was vergeten. Vanaf volgende week
verwijzen we de leerlingen naar de automaat.
Deze week is het nieuwe rooster gestart en volgende week starten de maatwerkuren. De nadruk met
betrekking tot de maatwerkuren heeft, in eerdere communicatie, op het wegwerken van
achterstanden bij leerlingen gelegen. Toch wil ik u/je er op wijzen dat er ook maatwerkuren worden
ontwikkeld voor LO en de kunstvakken. Lekker in je vel zitten is een voorwaarde om tot leren te
komen. Leerlingen ervaren deze periode als pittig, gezien de angst en onzekerheid die corona met
zich mee brengt, de vele beperkingen in de vrije tijd en in de sociale contacten. Dus we roepen
leerlingen ook op zich voor deze maatwerkuren in te schrijven via de docent.
Zoals met veel nieuwe dingen is het spannend hoe het volgende week gaat lopen. De inschrijving is
gelopen via vakdocent en mentor en is nog niet zichtbaar in Magister. We zoeken naar een
technische oplossing. De leerling kan nu aan de vakdocent vragen op welke dag hij/zij aanwezig moet
zijn.
Afgelopen week zijn de klankbordgroepen ouders bij elkaar geweest. We hebben veel complimenten
voor de online periode en de communicatie gehad. Uiteraard worden er ook aandachtspunten
genoemd die we zeker op zullen pakken.
Ten slotte wijzen we u/je nog op de promotiefilm van Het Goese Lyceum. We zijn er trots op!
https://projects.ivorystudio.net/embed/projects/zNVXEIXy_4jW

Met vriendelijke groet,
C. Biesterbosch

