
 

  

 
 
 
 
 
Beste ouders en/of verzorgers, 
  
  
Vandaag ontvangt u de zesde Coronanieuwsbrief van het CSG Wessel Gansfort.  
 
De vierde week is al bijna om. Nog nooit hebben we zo lang onderwijs gegeven zonder 
elkaar te zien. Dat is voor iedereen een nieuwe ervaring en uitdaging, die we met grote 
inzet aangegaan zijn.  
 
Het gaat vaak wonderbaarlijk goed, maar soms is het ook moeilijk. Als kinderen de laptop 
moeten delen met hun ouders, broertjes en zusjes en iedereen tegelijk met school of 
werk bezig zou moeten zijn. Als er grote zorgen zijn om het behoud van het werk, of als 
alle werkzaamheden al gestopt zijn door de corona maatregelen. Het is een moeilijke tijd. 
 
Ook in deze korte week voor Pasen wordt er door leerlingen en docenten weer hard 
gewerkt aan het schoolwerk. De hoeveelheid opdrachten en de tijd die het van leerlingen 
vraagt, blijkt te veel te zijn. Ouders reageerden bezorgd.    
Ook voor docenten is er meer werk dan goed is. We willen het geven van onderwijs op 
afstand graag met elkaar volhouden. Daarom passen we de werkwijze aan.  
 
Na het paasweekend starten we met een halfuur rooster voor de ochtend voor alle 
klassen, behalve de examenklassen. Dan is er meer tijd voor het geven van online 
instructie/les in de ochtend en voor het maken van het schoolwerk in de middag. We 
benoemen ook het einde van de schooldag. Voor leerlingen en docenten is het dan 
duidelijk wanneer de schooldag eindigt (zie ook hieronder). 
 
De zon schijnt. Het is heerlijk warm. De lente toont haar mooiste kant en het wordt 
Pasen. Er ligt een weekend voor ons, waarin we tradities en rituelen op een andere 
manier vormgeven. We geven er betekenis aan door creatief met de mogelijkheden van 
nu om te gaan. Dat geeft voldoening en soms troost. 
 
Ook in deze bijzondere tijd, wens ik u een goed Paasweekend toe. Heb het goed met 
elkaar! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Roelie Guit 
Vestigingsdirecteur 
Wessel Gansfort 
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Half uur rooster vanaf dinsdag 14 april 2020 voor niet-examenklassen 

Om te zorgen dat leerlingen en docenten het schoolwerk goed kunnen voorbereiden, 

verwerken en afronden passen we het rooster aan naar een half uur rooster.  

 

’s Ochtends worden de lessen geroosterd. Een les duurt een half uur. Dit zijn de 

momenten waarop er bijvoorbeeld instructie gegeven wordt, er gereageerd wordt op 

vragen van leerlingen en er feedback gegeven wordt op het gemaakte huiswerk. 

 

’s Middags is er tijd om het schoolwerk te verwerken. Het einde van de schooldag is om 

half vijf gepland. Dan is iedereen vrij van schoolwerk of werk. 

 

Het lesrooster vanaf dinsdag 14 april 2020: 

08.30 u. – 12.30 u.  lessen volgens een halfuur rooster; online instructie/les  

12.30 u. – 15.00 u.  schoolwerk maken, videobellen, e-mailen, plannen, etc. 

15.00 u. – 16.30 u.  contactmoment voor mentoren met leerlingen 

16.30 u. -  einde schooldag voor leerlingen en docenten 

 

Als er overlap is tussen de online lessen in de ochtend en de geplande momenten voor 

het inhalen van schoolexamens (SE1 en SE2), wordt er prioriteit gegeven aan het 

examenwerk voor leerlingen uit vmbo 4, havo 5 en atheneum 6. De docent zal dit 

aangeven in SOM. 

 

Voortgang schoolexamens; het 50 minuten rooster blijft voor examenklassen 

Voor leerlingen die deelnemen aan de schoolexamens (vmbo 4, havo5, atheneum 6) blijft 

het 50 minuten rooster gehandhaafd.  

 

De afspraken die met examenleerlingen gemaakt zijn over het inhalen van 

opdrachten en toetsen voor de schoolexamens 1 en 2 worden conform afspraak 

uitgevoerd.  

 

Docenten bereiden nu de schoolexamens 3 (SE3) op afstand voor.  

 

De vlag uit! 

Minister Slob heeft donderdag 4 juni tot landelijke dag voor geslaagde leerlingen 

uitgeroepen. Dat is de dag waarop de vlag uitgaat!  

 

Hoe het einde van de examens gevierd mag worden en hoe de diplomering mag en kan 

verlopen is nog niet bekend. 
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The Passion 2020 

De tiende editie is een speciale editie. The Passion is op donderdag 9 april vanaf 20.30 

u. te zien op NPO 1 met de beste stukken van de afgelopen jaren. Johnny de Mol is 

verteller. The Passion geeft uiting aan geloof, hoop en liefde in deze paastijd. Actief 

meedoen kan ook door vooraf en tijdens de uitzending berichtjes en video’s te delen die 

vervolgens in de uitzending te zien zijn. Hoe dat werkt is te zien op de website 

https://www.thepassion.nl/geef-mij-nu-je-angst. 

 

Paasviering voor VO-scholen online beschikbaar 

De vereniging Verus verzorgt via https://start.verus.nl/ op 

donderdag 9 april om 9.30 u. een paasviering voor het 

voortgezet onderwijs. Via een whatsapp-nummer (06 82 14 

1400) kunnen jongeren live reageren, eigen verhalen of 

intenties delen. Na de live uitzending is de viering online 

beschikbaar. 

 

ThuisBieb, 100 e-books gratis beschikbaar 

De gebouwen van de bibliotheken zijn vanwege de coronacrisis gesloten, maar online 

zijn de bibliotheken gewoon bereikbaar. Via de ThuisBieb-app zijn honderd e-books voor 

iedereen beschikbaar (jeugd, volwassenen). Echt voor iedereen, ook  voor mensen die 

geen lid zijn van de bibliotheek. De app is voorlopig beschikbaar tot 10 mei 2020.. 

 

https://www.thepassion.nl/geef-mij-nu-je-angst
https://start.verus.nl/

