
 

Info onderwijs op afstand i.v.m. coronacrisis, week 12 

19 maart 16.10 uur: 
Vanaf 18 maart zijn de lessen digitaal te volgen via SOMToday. Leerlingen vinden hier de lessen 
volgens hun gebruikelijke rooster. Aan de lessen zijn huiswerk en opdrachten verbonden, die ook via 
SOMToday ingeleverd kunnen worden. Iedere mentor heeft in elk geval wekelijks contact met de 
leerlingen om na te gaan of het lukt met het schoolwerk, maar ook om naar de gezondheidstoestand te 
informeren.  
We vragen ouders om met hun zoon/dochter een planning te maken en te zorgen voor een goede 
balans tussen schoolwerk en ontspanning.  
Examenkandidaten in leerjaar 3 en 4 ontvangen nog een brief met nadere informatie. 
 
19 maart 13.30 uur: 
Voor de meeste klassen starten vandaag de lessen op afstand.  
Hoewel er op school geen lessen zijn, is de school wel telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8.30 
tot 16.30 uur. 
 
16 maart 15.45 uur: 
De school is gesloten voor alle leerlingen, met uitzondering van leerlingen voor wie opvang op school 
noodzakelijk is omdat hun ouders in 'vitale beroepen' werken. Als u hiervan gebruik wilt maken, 
vragen we u dit aan te geven aan de mentor. 
Vandaag en dinsdag zijn alle medewerkers voor zover mogelijk op school om te onderzoeken: 
1.) hoe examenleerlingen zich kunnen blijven voorbereiden op de (school) examens 
2.) hoe wij voor alle leerjaren zo goed mogelijk onderwijs op afstand kunnen vormgeven via het ELO-
programma van SOMToday en een thuiswerkprogramma kunnen maken voor de komende weken. 
Zodra hierover meer bekend is, informeren wij ouders en leerlingen. 
 
Het kan zijn dat leerlingen nog lesmateriaal of andere spullen op school hebben liggen. Het is niet 
de bedoeling dat leerlingen deze op eigen initiatief op komen halen. We maken een rooster voor 
woensdag 18 maart zodat leerlingen per toerbeurt deze spullen als ook lesmateriaal en /of huiswerk 
kunnen ophalen bij hun mentor.  
 
De geplande oudergesprekken deze week voor leerjaar 1 en 2 naar aanleiding van de cijfers voor het 
tweede rapport gaan op een andere manier door. U wordt gebeld door de mentor van de leerling. Het 
is dus niet de bedoeling dat u hiervoor naar school komt. 
De geplande data in het examenboekje voor eindexamenleerlingen zijn niet meer geldig. Zodra er 
nieuwe richtlijnen bekend zijn omtrent examinering wordt u daarover geïnformeerd.     

Het is een uitzonderlijke situatie, die voor iedereen ingrijpend is. We houden u op de hoogte, als er 
nieuwe ontwikkelingen zijn. Mocht een en ander vragen oproepen, laat u dat gerust weten aan de 
mentor van uw kind. 
 
16 maart 13.00 uur:  
Op maandag 16 maart 2020 is Panta Rhei gesloten voor alle leerlingen. Overeenkomstig de 
overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden er op Panta Rhei momenteel geen 
onderwijsactiviteiten aangeboden. Dit geeft onze medewerkers de gelegenheid om voorbereidingen te 
treffen om het onderwijs van de komende weken anders te organiseren, met daarbij speciale aandacht 
voor de eindexamenkandidaten. We nemen dit besluit in afwachting van landelijke besluitvorming 
en/of -advisering. We verwachten aan het einde van middag op 16 maart te communiceren over wat 
de besluitvorming voor de komende weken betekent. Leerlingen en ouders zullen verder geïnformeerd 
worden via SOMtoday. 

 


