Beste leerlingen, beste ouder/verzorger,
Gisteren hebben we jullie geïnformeerd over het kabinetsbesluit om de scholen te
sluiten. We weten nu dat er in ieder geval tot en met maandag 6 april geen gewone lessen
meer zijn. We vinden het belangrijk om goed contact met elkaar te houden en goed
onderwijs te geven. Leerlingen zullen moeten wennen aan deze situatie; het is fijn als ouders
hun kinderen hierbij zoveel mogelijk willen ondersteunen.
Tot nader order geen schoolexamens
In tegenstelling tot eerdere berichten zullen deze week geen schoolexamens afgenomen
kunnen worden. We hopen zo snel mogelijk te weten wat er wel mogelijk is hierin.
Start afstandsonderwijs met ingang van woensdag 18 maart 8.15 uur
Vanaf woensdag gaan we op het Hyperion Lyceum afstandsonderwijs geven. Dit betekent
dat jullie, zoals jullie gewend zijn, het onderwijs volgen met het rooster dat in Magister staat.
Jullie zitten dan alleen niet in een studielab of lokaal, maar thuis.
In Magister staat of je een live meeting hebt met je docent (Google Meet) en/of dat je
opdrachten moet maken via Google Classroom. Opdrachten worden altijd ingeleverd in de
Classroom. Je kunt altijd vragen stellen aan je vakdocent via Classroom of mail. Aan het eind
van de schooldag bekijkt je docent of je die dag voldoende aan je schoolwerk hebt gedaan.
Mocht zij/hij zich hierover zorgen maken, dan kan zij/hij of de mentor de leerling of de
ouders hierover bellen.
Ophalen schoolspullen deze week mogelijk; let op social distancing
Veel leerlingen zullen nog schoolspullen in hun kluisje op school hebben, die nodig zijn om
thuis verder te kunnen werken. De school is dagelijks geopend tussen 8.30 uur en 17 uur; er
is dan gelegenheid om spullen op te halen. Het is niet de bedoeling langer dan noodzakelijk
op school te blijven. In het algemeen is de richtlijn van de overheid om elkaar niet op te
zoeken, dus ook buiten school geen bijeenkomsten met groepjes leerlingen te organiseren.
Agenda en planning in het algemeen
Momenteel is er een crisisteam geformeerd dat dagelijks op school aanwezig is. Dit team
bestaat uit: Machiel Vegting, Annette Bosscher, Jaco Mijnheer, Hans Schoonheim, Ingeborg
Nietzman en Elly Loman. Zij zijn via het algemene telefoonnummer van school bereikbaar en
via de mail. Algemene vragen over het coronavirus kunnen jullie per mail stellen aan
corona@vova.nl
Ik hoop dat ik jullie hiermee voldoende heb geïnformeerd. Wanneer het nodig is, volgt
nadere informatie.
Met vriendelijke groet namens het crisisteam,
Elly Loman
rector

