Amsterdam, 19 maart 2020

Betreft: tweede lesdag op afstand op het Cygnus Gymnasium

Beste ouders, beste leerlingen,
Het is stil in de school en dat is best een beetje gek. Daartegenover staat een enorme digitale
bedrijvigheid: er wordt volop gemaild, geappt, ge(video)chat en geüp- en gedownload. Met
bewondering volg ik, op afstand, de creativiteit en inventiviteit die docenten en leerlingen aan de dag
leggen om het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.
Ook van u als ouders wordt in deze onwerkelijke tijd het nodige gevraagd. Er wordt meer dan anders
een beroep op u gedaan om uw thuiszittende zoon of dochter bij hun schoolwerk te begeleiden.
Omdat we ons kunnen voorstellen dat enige hulp daarbij prettig is, vindt u bij deze brief een artikel
over het begeleiden van thuiszittende pubers van een ouder die als senior consultant werkzaam is in
het onderwijs. Het is slechts een van de vele artikelen, tips en adviezen die op het internet te vinden
zijn. Weet dat ook wij graag met u meedenken.
Omdat we deze weken meer dan ooit in een digitale omgeving werken waar veel foto’s en filmpjes
gedeeld worden, willen we de leerlingen wijzen op de privacyregels daaromtrent. Het foto- en
videomateriaal dat we gebruiken binnen Moodle en andere programma’s wordt voor
onderwijsdoeleinden ingezet en mag niet openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande
toestemming van de school. Het is dus niet toegestaan dat materiaal te delen met andere mensen of
te posten op sociale media.
Nu Microsoft Teams veel wordt gebruikt, volstaat voor leerlingen het cygy-mailadres niet meer om
op de hoogte te blijven. De leerlingen wordt daarom verzocht ook hun Outlook-mail ten minste
tweemaal daags te checken. Zij kunnen daartoe de Outlook-app downloaden of via mijn.zaam.nl op
de ‘mailtegel’ klikken. Inloggen kan met dezelfde gegevens als waarmee leerlingen in Teams hebben
ingelogd. We realiseren ons dat het gebruik van twee schoolmailadressen niet ideaal is, maar het is
helaas niet mogelijk die situatie op korte termijn te veranderen.

Zoals uit de ervaring van de eerste dagen en uit de alinea hierboven blijkt, is de situatie (nog) niet
zoals we graag zouden willen. We blijven zoeken naar een voor leerlingen en docenten
overzichtelijker en prettiger manier van werken. Tegelijkertijd zijn we ontzettend blij met alles wat er
goed gaat! We houden u en jullie op de hoogte, zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn.
Met vriendelijke groet,
Hanneke de Gier
Rector Cygnus Gymnasium

