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Corona beheerst het nieuws en onze gedachten. Waar we kunnen zorgen we voor duidelijkheid met
betrekking tot school. Om u in deze bijzondere tijden goed op de hoogte te houden van alles wat er
speelt komt er op dinsdag en vrijdag een extra algemene Paarse Noot uit. Hieronder ziet u de
onderdelen die daarin steeds terug komen.

Veelgestelde vragen:
Hoe leveren leerlingen hun opdrachten en missies in?
Via de mail en, waar docenten die hebben aangemaakt, ook via mapjes in teams.
Hoe houden leerlingen contact met school?
Op maandag, woensdag en vrijdag om 09.15 uur is er een basegroup, met alleen de coachleerlingen
van één coach. Als de coach niet werkt op die dag maakt hij zelf een andere afspraak met de
leerlingen. Daarnaast gaan de coachgesprekken gewoon door zoals in de portal gepland staat.
Kunnen ouders ook met docenten of coaches spreken?
Dat kan zeker, net als anders, behalve dat gesprekken telefonisch of via teams worden gevoerd.
Kunnen leerlingen nog spullen halen van school?
Volgende week is er vanaf 13.30 in ieder geval iemand op school, dus dat kan geregeld worden.
Moet ik mijn zoon of dochter ook ziekmelden?
Ja! Wij beschouwen de online lessen en workshops als gewone lestijd, en niet deelnemen als
verzuim. Dit wordt ook bijgehouden. Ziekmelden kan zoals gebruikelijk via de mail
afwezigheid@dr.nassaucollege.nl

Leuke weetjes:
Docenten leren in hele korte tijd ontzettend veel nieuwe digitale vaardigheden. Wat voor leerlingen
soms gesneden koek is, is voor docenten best een uitdaging. Fijn als daar begrip voor is.
Vandaag waren er al proef basegroups. Dat leverde soms hilarische taferelen op; leerlingen in
pyjama, met een ontbijtje achter de webcam en op de kop weergave van de camera.
Dit bericht ontvingen wij van de Burgemeester van Aa en Hunze, Anno Wietze Hiemstra:
“Mijn complimenten voor jullie aanpak en voor de leerlingen en docenten.”

Nieuws:
Nassaubreed hebben we een Calamiteitenteam, waar we eerst dagelijks, maar nu om de paar dagen
mee overleggen. Hier worden ook de kaders afgesproken over hoe we het onderwijs organiseren.
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We gaan niet alleen de leervakken geven, maar er komen ook uitdagingen van LO, A&D en O&O
online.

Evaluaties:
Zodra we de eerste dagen hebben geëvalueerd zullen we in deze rubriek daar kort verslag van doen.

Rooster:
Het rooster voor week 13 en 14 hebben leerlingen ontvangen via de mail en ook de inhoud voor die twee weken.
Het rooster komt ook in de Learning Portal.
Het PTA rooster voor de examenklas voor week 13 en 14 wordt ook vandaag verstuurd.
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