
 

  

 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers,  
 
Vandaag ontvangt u de tweede Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort. We willen u graag informeren over 
de manier waarop de lessen en de schoolexamens vorm krijgen, nu de school gesloten is. Om te voorkomen dat er 
grote achterstanden ontstaan, gaat het reguliere onderwijs op afstand zoveel mogelijk door. 
 
Sommige vragen zijn nog niet te beantwoorden, maar we informeren u over wat we wel weten. Dat blijven we doen zo 
vaak als nodig is.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roelie Guit, 
Directeur 
 
Onderwijs gaat door op afstand met behulp van SOM 
Onze docenten hebben hard gewerkt om het huiswerk, PowerPoints, linkjes en filmpjes in SOM te plaatsen. Leerlingen 
werken volgens het lesrooster aan hun opdrachten. Tijdens ‘de les’ is de docent beschikbaar voor de leerlingen. Het is 
fijn als leerlingen meedoen op de geplande momenten. Dat helpt om samen verder te werken. 
 
De eerste ervaringen met het leren op afstand, via SOM, Microsoft Teams en andere platforms zijn positief. We 
merken dat er wel af en toe overbelasting plaatsvindt van de verschillende platforms. Leerlingen hoeven daardoor niet 
in paniek te raken, maar kunnen proberen op een later moment opnieuw in te loggen. We hopen dat ouders zoveel 
mogelijk leerlingen stimuleren om langs deze weg toch onderwijs te volgen. Bij het afstandsleren geven we zoveel 
mogelijk prioriteit aan eindexamenleerlingen. 
 
Laura helpt bij het leren leren via webinar 
Laura Koops van ’t Jagt verzorgt sinds dit jaar de lessen 'Leren leren' voor de leerlingen die dit nodig hebben. Deze 
lessen zet ze online voort en ze biedt komende vrijdag een gratis webinar aan over 'Leren leren'.  
Vrijdag 20 maart 2020 om 10:00 uur een gratis webinar over hoe leren leren werkt. Voor ouders, maar ook voor 
kinderen! Aanmelden kan via de volgende link: https://t-leerlab.webinargeek.com/leren-leren-hoe-werkt-dat-nou-
eigenlijk 
 
Werkwijze schoolexamens 
Voor leerlingen uit vmbo 4, havo 5 en atheneum 6 geldt het onderstaande. 
 
CSG wil graag dat leerlingen hun schoolexamen kunnen afronden, met het oog op deelname aan het centraal examen. 
De zorgen over Corona staan op gespannen voet met het laten doorgaan van schoolexamens op school conform de 
aangegeven planning. De vestigingen van CSG kiezen er daarom voor geen examenactiviteiten in het gebouw te laten 
plaatsvinden.  
 
De komende dagen wordt gekeken naar de planning van het PTA en alternatieve vormen van toetsing. Uitgangspunt 
daarbij is dat toetsen en examens niet in het schoolgebouw plaatsvinden. Het aangepaste Programma van Toetsing en 
Afsluiting wordt met instemming van de medezeggenschap vastgesteld en gemeld bij de inspectie.  
 
Bij aanpassingen kunt u denken aan het verschuiven van de toetsdatum, het samenvoegen van toetsen, of het wijzigen 
van de vorm van de toetsing. Docenten buigen zich nu over de aanpassingen. Wat nodig is, wordt opgenomen in het 
aangepaste Programma van Toetsing en Afsluiting. 
 
U wordt uiterlijk op dinsdagmiddag 24 maart op de hoogte gesteld van de planning en invulling van het aangepaste 
PTA voor uw kind, inclusief herkansingsmogelijkheden.  
 
Dit betekent dat er dat er met ingang van volgende week weer gewerkt kan worden aan afronding van het 
schoolexamen. Dan gaat het alleen om toetsen die niet op school hoeven te worden afgelegd. Vanaf 6 april kunnen er 
weer toetsen op school worden afgenomen. We gaan er van uit dat we op deze wijze leerlingen veilig en goed hun 
schoolexamen kunnen laten afronden.  
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