Veenendaal, 18 maart 2020
Beste ouder/verzorger,
De afgelopen dagen hebben wij u geïnformeerd over de manier waarop wij ‘leren op afstand’ vorm
zullen gaan geven. Wij gaan er niet vanuit dat alles vlekkeloos zal gaan verlopen. In deze onwerkelijke
situatie zien wij enthousiaste medewerkers die met een groot plichtsbesef, op creatieve wijze,
proberen het onderwijsproces doorgang te laten vinden en zich, net als u, zorgen maken over wat
ons allen overkomt.
Gisteren is er vanuit de overheid gecommuniceerd over de examenleerlingen. Met name het
schoolexamen kwam aan bod. Voor onze school hebben we besloten dat we tot en met 6 april gaan
doen wat we eerder gecommuniceerd hebben. Na inventarisatie bleek dat we de schoolexamens na
6 april kunnen afronden. Daarnaast kunnen we organisatorische en/of inhoudelijke aanpassingen
(bijv. aanpassingen binnen het PTA) doorvoeren. Wij kiezen er niet voor, om in de periode vóór 7
april, leerlingen naar school te laten komen om schoolexamens af te nemen. Met betrekking tot het
landelijk examen (CSE) wachten wij de besluitvorming van de overheid af.
Met betrekking tot het ‘leren op afstand’ hebben wij de volgende afspraken gemaakt:
Openstelling Het Perron:
Op dinsdag- en donderdagochtend zal het management op Het Perron aanwezig zijn.
Medewerkers kunnen dan op school terecht indien zij dat wensen.
Voor leerlingen is de school op deze ochtenden alleen open op afspraak mochten zij problemen met
hun laptop hebben.
Communicatie:
-Docenten zijn via de mail bereikbaar voor vragen van ouders/leerlingen tussen 9.00 uur en 12.00 uur
Deze mail wordt dezelfde dag behandeld. Mails die later op de dag binnen komen, worden
uiterlijk
de volgende ochtend behandeld.
Als een mailadres van een docent niet bekend is, kunt u dit opvragen via info@hetperron.nl
-Over niet-vakgerelateerde zaken met de mentor.
-Over vakspecifieke zaken met de vakdocent.
-Ziek melden VMBO leerlingen: VMBO leerlingen hoeven in geval van ziekte zich niet ziek te melden
op school.
-Ziek/beter melden MBO studenten: een mail naar a.rebergen@roca12.nl
Telefonische bereikbaarheid Het Perron:
Onze telefonistes zullen op dinsdag- en donderdagochtend 8.30 uur-12.00 uur aanwezig zijn om de
telefoon te beantwoorden. In de tussenliggende tijd is er een bericht te beluisteren met de volgende
tekst:
Welkom op Het Perron
Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus is Het Perron op dit moment gesloten tot
en met maandag 6 april 2020.

Wij vragen ouders, leerlingen en studenten met vragen, via de mail contact op te nemen met
de betreffende mentor, docent of SLB’er. Overige bellers kunnen rechtsreeks via de mail
contact opnemen met onze medewerkers of via info@hetperron.nl.
Indien u een mailadres van één van onze docenten niet weet, kunt u dit aanvragen via
info@hetperron.nl .
Wij zijn in deze periode alleen telefonisch bereikbaar op dinsdagochtend en
donderdagochtend van 8.30 uur-12.00 uur
ICT- helpdesk:
De helpdesk is open op dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur-12.00 uur
Als er problemen zijn met de laptop, die niet thuis opgelost kunnen worden, bestaat de mogelijkheid
dit per mail aan de mentor door te geven. De mentor geeft dit door aan de helpdesk. Vanuit de
helpdesk krijgt de leerling een bericht wanneer hij/zij langs kan komen.
Gala:
Het gala zal dit jaar niet in zijn originele vorm plaats vinden. Hoe jammer wij dit ook vinden!
Als er gelegenheid is, denken wij na over een vorm die minder situatie afhankelijk is.
De komende weken staan bol van de onzekerheden. Als daar aanleiding toe is zullen wij vanuit het
management met u communiceren. Met betrekking tot het ‘leren op afstand’ loopt dit via mentoren
en vakdocenten.
Namens alle medewerkers wens ik u veel sterkte en gezondheid. Daarnaast sluit ik aan bij de
boodschap die voor ons allen geldt: zorg voor elkaar!

Daan Diepeveen (directeur)

