
Datum: 27 maart 2020 

Betreft: organisatie Corona-rooster en oudercontacten 

Geachte ouder(s)/ verzorger(s), 

Ten eerste dank voor jullie inzet bij het ondersteunen van het leerproces van uw kind in deze roerige 

tijd. Wij zijn ons bewust dat het onderwijs op afstand ook van u extra inzet vraagt. De positieve 

geluiden die u deelt met mentoren en mentorcoaches komen ook bij de schoolleiding terecht en 

deze berichten verspreiden we in ons docententeam. Hiervoor hartelijk dank!  

In deze brief ontvangt u informatie over de wijze en werking waarop wij vanaf volgende week het 

Corona rooster inrichten voor uw kind. Daarnaast ontvangt u informatie over de vorm waarin wij de 

‘tafeltjesgesprekken’ voor u en docenten organiseren. Aanstaande dinsdag komt het kabinet met een 

mededeling over de algehele scholensluiting, dan pas weten we of de scholen langer dan tot en met 

6 april gesloten blijven. We houden u op de hoogte wat dit betekent voor de leerlingen van De Apollo 

Het corona-lesrooster en werkwijze. 

We zijn inmiddels aan het einde van de tweede Corona week. De eerste week hebben we gebruikt 
voor het klaarzetten van de online Teams omgeving en het opdoen van de eerste ervaringen met 
online lesgeven. In de afgelopen week hebben we van leerlingen gevraagd volgens het reguliere 
rooster online beschikbaar te zijn. Hetzelfde hebben we van het docententeam gevraagd. Uit 
verschillende hoeken hebben we feedback gekregen op deze eerste werkwijze en kan de conclusie 
worden getrokken dat deze werkwijze niet optimaal is. Deze constatering doet overigens niets af aan 
alle positieve feedback die we hebben ontvangen.  
 
We kunnen de onzekerheid over de lengte van deze online lesgeef periode optellen bij het eerder 
genoemde argument, om te concluderen dat dit alles meer gestructureerd dient te worden om het 
verloop van het leer- en werkproces succesvol te maken. Er is daarom in de schoolleiding besloten 
het zogenaamde ‘Corona rooster’ en bijbehorende Corona werkwijze in te voeren. Deze zijn 
schoolbreed en gaan in op aanstaande maandag, 30 maart 2020 en de periode loopt nu tot en met 6 
april. Mocht deze periode verlengd worden, dan laten wij u dit zo snel mogelijk weten. 
 
Bijgaand treffen jullie een document met de kaders en uitgangspunten die voor het Corona rooster 
en werkwijze gelden voor leerlingen en ouder/verzorger.  Hierin is te zien dat wat er van alle 
betrokkenen gevraagd wordt, maar ook dat deze verwachtingen en verplichtingen – voor leerlingen, 
docenten en ouders - duidelijk en uniform vastgelegd zijn. Hiermee sorteren wij voor op een 
verlengde Corona periode en ventileren wij het belang dat we hechten aan eenduidigheid, structuur 
en voorspelbaarheid.  
Bij vragen kunt u contact opnemen met de mentor(coach) van uw kind. 
 
De tafeltjesgesprekken. 

Juist in deze periode kan het van belang zijn dat u, ook nu, in contact kan komen met de vakdocenten 

van uw kind. De tafeltjesgesprekken zijn fysiek komen te vervallen maar wij willen de mogelijkheid 

om met docenten in gesprek te gaan op een andere manier voor u organiseren. 

Vanaf vandaag, tot 3 april, kunt u per mail aangeven welke docenten u graag zou willen spreken. U 
kunt maximaal met drie docenten een afspraak inplannen. Hoe gaat dit in zijn werk? 
 
U meldt uw voorkeur aan bij een van de (ondersteundend) leerjaarcoördinatoren. 

• Leerjaar 1: yeki@zaam.nl (mevrouw Yvette Kooi) 

mailto:yeki@zaam.nl


• Leerjaar 2: gyps@zaam.nl (mevrouw Gaby Voorn-Peeters) 

• Leerjaar 3: knhg@zaam.nl (de heer Kevin Hoogeweg) 

• Leerjaar 4: aesn@zaam.nl (de heer Arne van Steenis Groet) 

 
De leerjaarcoördinatoren maken een overzicht per docent, de docent zoekt telefonisch 
contact tussen 3 en 10 april.  
 
Wij vragen u alleen gesprekken aan te vragen met vakdocenten, de mentorgesprekken naar 
aanleiding van het laatste rapport van uw kind worden reeds gevoerd. 
Tijdens de gesprekken kunt u buiten de voortgang van uw kind bij het vak in kwestie natuurlijk 
ook al uw vragen stellen over het gebruik van en het lesmateriaal in TEAMS. 
 
Wanneer u na 10 april nog geen contact met een vakdocent van uw keuze heeft gekregen, mailt 
u dit dan even naar de betreffende leerjaarcoördinator. Zij zullen het contact dan voor u 
organiseren. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

De schoolleiding van De Apollo 
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