Eindhoven, 17 maart 2020
Betreft: coronavirus - onderwijs door het Taalbrug College

Beste ouders/verzorgers,
Op zondag bent u middels een brief geïnformeerd over de maatregelen van de regering voor het onderwijs en welke
gevolgen dit heeft voor het Taalbrug College. Door middel van deze brief willen wij u en uw zoon/dochter informeren
over de wijze waarop we de komende weken het onderwijs aan uw zoon/dochter willen verzorgen.
Voor alle leerlingen bieden we thuisonderwijs aan. De wijze waarop dit georganiseerd wordt varieert. We maken
gebruik van bestaande lesboeken en -materialen en er is online onderwijs.
Er zijn tot op heden geen ouders die een beroep hebben gedaan voor opvang op onze locatie, indien nodig dan wordt
dit georganiseerd. Aanmelding verloopt via administratie@taalbrug.nl.
Leerroute arbeid:
Mentoren hebben voor hun groep een lespakket samengesteld. De mentoren geven aan wanneer en waar deze
pakketten kunnen worden opgehaald. Let u hiervoor op uw mail.
Voor het online onderwijs zijn er passende mogelijkheden gevonden. Ook deze worden via de mentor van de leerlingen
per mail gecommuniceerd.
Leerroute Vervolgonderwijs:
Voor de afdeling vervolgonderwijs zijn er per vakgebied afspraken gemaakt over de inhoud van de lesstof en de wijze
waarop deze voor leerlingen beschikbaar is. In alle gevallen kunnen leerlingen hier thuis mee aan de slag.
De communicatie over het volgen van lessen en het maken van opdrachten verloopt via de schoolmail en Somtoday.
Mentoren en vakdocenten zullen leerlingen op de hoogte houden. Het is daarom belangrijk dat leerlingen dagelijks
zorgvuldig hun mail en Somtoday controleren. Daar zien ze per vak wat de lesinhoud is en op welke wijze er instructie
wordt gegeven. Mocht er voor een vak een specifieke website/app gebruikt worden, dan zullen leerlingen hiervan op de
hoogte gesteld worden via de mail.
Eindexamenleerlingen:
Vanuit het ministerie hebben wij tot op heden nog geen richtlijnen mogen ontvangen met betrekking tot de examens.
Op het moment dat hierover meer duidelijkheid komt zullen wij u en onze leerlingen informeren. De verwachting is dat
dit in de loop van deze week zal plaatsvinden.
Het zijn uitzonderlijke tijden, laten wij hopen dat deze crisis spoedig voorbij zal zijn. Blijf alert naar elkaar.

Vriendelijke groet,

MT Taalbrug College

