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Van de directeur
Dag van de leraar
Het was goed om even stil te staan bij de rol van onze docenten door het
‘vieren’ van de Dag van de Leraar. In deze bijzondere tijden is de taak van
docenten toegenomen èn lastiger geworden. Naast het fysiek lesgeven
moeten zij er ook voor zorgen dat leerlingen thuis de lessen kunnen volgen.
NRC 6-10-‘20

Het lesgeven gebeurt dan ook nog in lokalen
die door de ventilatie kouder zijn dan iedereen
zou willen.
We hebben dan ook op onze school afgesproken dat alleen de
raampjes boven de 1.80 meter open hoeven. Ook in het ‘ikje’ van de
NRC werd hierover een stukje geschreven, dus blijkbaar is dit op meer
scholen het geval.

Agenda week 42
Lessen volgens
rooster

Terug naar de dag van de leraar en de
gezonde traktatie vanuit de werkgever
OVO: Voor iedere collega was er een
portie fruit voor bij de lunch. En tijdens
de ochtendpauze stond er een heuse
omgebouwde paardentrailer bij de
personeelskamer van onze school.
We
hadden
de
foodtruck
van
Meneertje Appeltaart
laten komen, omdat
ze – u raadt het al - zo
beroemd zijn om hun
overheerlijke
appeltaart.

Gymlessen verspreid over de hele stad
Nu de herfst is aangebroken moeten we weer binnen gymmen, maar onze beide gymzalen
zijn inmiddels niet meer in gebruik en het is wachten op de nieuwe sporthal.
Omdat bijna alle scholen - zowel voor voortgezet als voor basisonderwijs - al jaren de
verschillende gymzalen en sporthallen in Gorinchem huren, moeten wij het doen met uren
in zalen die nog vrij/over waren. Het gevolg is dat we door de hele stad in verschillende
zalen moeten gymmen.
Onze examenklassen zullen zelfs de hele winter door buiten blijven sporten, als het een weer
het maar enigszins toelaat.
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Heel vervelend allemaal, maar hopelijk is dat na deze winter niet meer nodig. Ik hoop dat
jullie begrip hebben/u begrip heeft
voor deze situatie.

Mondkapjes
In de publieke en politieke discussie over coronaregels constateer ik op ‘links’ vele
voorstanders van maatregelen om Covid-19 besmettingen te voorkomen en op ‘rechts’
tegenstanders van het nemen van diezelfde maatregelen. Dat betekent voor mij per
definitie dat ik nooit een keuze kan maken die voor alle partijen naar tevredenheid is.
Daarom heb ik, samen met de twee andere schoolleiders (rector van het Gymnasium en
directeur van Omnia College), in overleg met het stichtingsbestuur besloten om slechts het
advies van de overheid en het RIVM te volgen. Een dringend verzoek is geen ‘moeten’, dus
lopen leerlingen op onze school met of zonder mondkapje door de school. Zover ik kan
waarnemen gebeurt dit in goede harmonie.
Ik hoop werkelijk dat het hierbij zal blijven en dat nieuwe maatregelen niet nodig zullen zijn.
Een en ander zal voor een belangrijk deel afhangen van het in acht nemen de anderhalve
meter afstand, het zorgvuldig en veelvuldig wassen van handen met water en zeep en het
thuisblijven bij klachten.
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