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Alle lessen deze week online
In de persconferentie vanavond, heeft premier Rutte gezegd dat alle leerlingen die op
school zijn, anderhalve meter afstand van elkaar moeten houden. Op het Haarlem College
geldt dit voor de leerlingen van klas 4 en de leerlingen van klas 3 voor hun beroepsvakken.
We hebben besloten om alle lessen voor de rest van deze week (dus woensdag, donderdag
en vrijdag) online aan te bieden. Dit doen we allereerst voor de veiligheid van leerlingen
en medewerkers. Daarnaast geeft het ons de tijd om de anderhalve-meter-school goed in
te richten. Maandag 18 januari is een vrije dag (studiedag voor docenten) en vanaf dinsdag
19 januari komen de leerlingen van klas 3 (beroepsvakken) en klas 4 (alle vakken) weer
naar school. Op welke manier dat zal gebeuren, wordt de komende dagen duidelijk. Wij
sturen u daarover eind deze week een nieuw bulletin.
Voor de leerlingen van klas 1 en 2 verandert er niets.

Toetsen
Alle geplande toetsen voor de rest van deze week, komen te vervallen. Deze worden
verschoven naar een later moment.

Lessen
De docenten doen hun best om hun les zo goed mogelijk online aan te bieden. Toch kan
het deze week in enkele gevallen zo zijn dat dat lastiger is. Op dat moment zal de les
komen te vervallen, maar komt er werk voor uw kind in magister te staan. De app ‘Teams’
waar uw kind zijn/haar lessen in volgt, kan gebruikt worden op een smartphone. Het is
dus niet direct een probleem als er geen laptop in huis beschikbaar is. Het overgrote deel
van de leerlingen heeft een telefoon.

Vragen
U heeft misschien een vraag hierover. Deze kunt u vanaf morgen stellen aan de mentor
van uw kind of per mail op info@haarlemcollege.nl

Houd vol!
Het is niet makkelijk om steeds opnieuw te moeten wennen aan een andere manier van
werken. Dat begrijpen we heel goed. Gelukkig mogen de leerlingen van de bovenbouw nog
wel naar school komen, maar duurt het heel even voordat we het weer veilig hebben
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ingericht voor iedereen. Hopelijk komen we ook hier weer goed doorheen en kunnen we
over een paar maanden weer terug naar een school vol leerlingen. Bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groet,
Marc Teulings
Viola Scheerder
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