
          

 

Corona Bulletin Alkwin Kollege - 7 voor ouders en leerlingen 
 

16 maart 2020 
 

We zijn met het onderwijs in Nederland in een bijzondere situatie beland. We hebben met elkaar de 

verantwoordelijkheid om de besmetting met het corona virus zo goed mogelijk te voorkomen én om 

het onderwijs, de toetsing en begeleiding goed te organiseren. Daar hebben we even tijd voor nodig.  
 

Vandaag en morgen vindt overleg plaats hoe we zo optimaal mogelijk onderwijs op afstand kunnen 

bieden. Dankzij de digitalisering beschikken alle leerlingen (behalve 6V) over een chromebook. Voor 

de leerlingen uit 6V is, indien noodzakelijk, een leen chromebook beschikbaar, zie hiervoor hieronder. 
  
Uitgangspunt bij ons handelen is fysieke sociale contacten zoveel mogelijk vermijden. Enkele 

uitzonderingen zijn noodzakelijk. Daarover in dit bulletin meer informatie. 
 

Er is werk aan de winkel! Hier op het Alkwin door de medewerkers, thuis voor de leerlingen. Hoewel 

het gebouw met enkele uitzonderingen tot nader bericht voor leerlingen is gesloten, wordt wel 

verwacht dat thuis de instructies vanuit school over onderwijs en begeleiding opgevolgd worden. 

Leerlingen zijn dus niet op school, maar ook niet vrij.  
 

Spullen uit kluisjes halen 
Morgen, dinsdag 17 maart, is er gelegenheid voor leerlingen om boeken en/of andere noodzakelijke 

zaken uit het kluisje te halen. Om grote groepen te vermijden is hiervoor een schema opgesteld. We 

verzoeken de leerlingen ervoor te zorgen dat groepen groter dan 20 mensen worden vermeden en na 

het leeghalen van het kluisje de school en het schoolterrein weer spoedig te verlaten. 
Het ophaalschema is: 
leerjaar 5 havo  - 10.15 uur   
leerjaar 6 vwo  - 10.45 uur   
leerjaar 4 havo  - 11.15 uur  
leerjaar 4 vwo  - 11.45 uur   
leerjaar 5 vwo  - 12.15 uur  
leerjaar 1   - 12.45 uur    
leerjaar 2 havo  - 13.15 uur   
leerjaar 3 havo  - 13.45 uur 
leerjaar 2 vwo  - 14.15 uur 
leerjaar 3 vwo  - 14.45 uur 
 

Heeft een leerling gezondheidsklachten (niezen, hoesten, verkouden) dan verzoeken we hem of haar 

om niet te komen. Een klasgenoot kan gevraagd worden om de benodigde zaken uit de kluis te halen. 

Lukt dit ook niet stuur dan een mailtje naar info@alkwin.nl, dan wordt naar een oplossing gezocht.  
 

Chromebooks voor 6V 
Voor onderwijs op afstand is een laptop of computer nodig. De leerlingen uit 6V die niet de 

beschikking hebben over een laptop of computer thuis, kunnen op aanvraag morgen tussen 10.45 uur 

en 12.00 uur een chromebook lenen in de mediatheek. De aanvraag voor een leen chromebook gaat 

via de e-mail op het adres: mediatheek@alkwin.nl. Vermeld hierbij je naam, klas en leerlingnummer. 

Zorg er ook nu weer voor dat grote groepen personen worden vermeden. 
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Helpdesk ICT 
De mediatheek blijft voor leerlingen het eerste aanspreekpunt bij technische problemen met het 

chromebook. Heb je een probleem dan kan dit gemaild worden naar: mediatheek@alkwin.nl. Vermeld 

bij de omschrijving van je probleem je naam, klas en leerlingnummer. 
 

Ziek- en/of afwezig melden 
Om zicht te krijgen op besmettingen en ziekte van leerlingen is besloten om ziekmeldingen op de 

gebruikelijk wijze te laten doen. Dus hoewel het gebouw dicht is verzoeken we ouders een 

ziekmelding via de receptie te doen. De ziekmelding kan met corona te maken hebben, maar dat 

hoeft niet. Wij willen dan tevens weten of uw zoon of dochter kan deelnemen aan het onderwijs op 

afstand. Ook beter melden gaat op de gebruikelijke manier. 
 

Vorm en start van onderwijs en begeleiding op afstand 
Vandaag en morgen overleggen docenten over de wijze waarop het onderwijs op afstand digitaal 

wordt vormgegeven. We streven naar afstemming en willen voorkomen dat leerlingen van elke docent 

andere instructies krijgen. In een aantal gevallen is dat overigens vandaag wel gebeurd. In de loop 

van dinsdag volgen instructies via de afdelingsleider en van docenten. Woensdag gaat naar 

verwachting het onderwijs op afstand van start.  
We vragen ouders er op toe te zien dat onze leerlingen actief aan het onderwijs op afstand 

deelnemen. Het succes van dit initiatief is daar mede van afhankelijk.  
 

Toetsing en examen 
Voor dit moment is er voor gekozen om alle vormen van toetsing stop te zetten. Hoe lang dat duurt is 

nu nog niet te voorzien.  
Voor de bovenbouw geldt dat wij moeten wachten op instructies van de onderwijsinspectie over hoe 

om te gaan met PTA, SE en CE. Die informatie wordt nog deze week verwacht. De voorbereiding van 

de leerlingen op toetsing en formatieve evaluatie gaat wel door. Over het tijdstip waarop de toetsen 

van toetsweek 3 kunnen worden afgenomen informeren we zo spoedig mogelijk.  
 

Opvang leerlingen met ouders in vitale beroepen 
We vragen ouders in vitale beroepen (zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/cruciale-beroepsgroepen)  vandaag via info@alkwin.nl aan te geven of en wanneer eventueel 

gebruik gemaakt gaat worden van een aanbod voor leerling opvang. We proberen dat vanaf woensdag 

te organiseren. Voor de duidelijkheid; dit betreft alleen opvang van leerlingen, waarin de leerling 

gefaciliteerd wordt om op school mee te doen aan het ‘onderwijs op afstand’. Er wordt geen les 

gegeven. 
 

Vooruitzichten 
Alle les en buitenles activiteiten zijn geschrapt. Over initiatieven en activiteiten die nog wel 

georganiseerd kunnen worden, worden leerlingen apart geïnformeerd door de afdelingsleider.  Het 

uitgangspunt is ook hierbij om sociale contacten met grotere groepen zoveel mogelijk te beperken. 
 

Interne en externe communicatie 
Zoals we al eerder hebben vermeld zullen we regelmatig deze informatiebulletins versturen. We 

merken dat de techniek niet altijd meewerkt, hierdoor kan het voorkomen dat bulletins niet of dubbel 

worden verstuurd of in de spambox terecht komen. De bulletins naar ouders en leerlingen worden ook 

op de website geplaatst (www.alkwin.nl). 
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Tenslotte 
We staan met zijn allen voor een grote uitdaging, waarbij ieders inzet nodig is. We proberen 

besmetting te voorkomen, en hebben ook de verantwoordelijkheid om onderwijs doorgang te laten 

vinden. Improviseren betekent ook dat we proberen de informatie zo goed mogelijk te communiceren, 

maar dat de ontwikkelingen soms zo snel gaan dat mededelingen in eerdere bulletins worden 

achterhaald. Het is niet te vermijden dat per dag meerdere bulletins worden uitgegeven. 
 

De taskforce verzorgt via deze ‘corona bulletins’ de algemene informatie. De afdelingsleiders 

verzorgen de informatie per afdeling. 
 

Nog steeds geldt: pas goed op jezelf en op elkaar.  
 


