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Beste leerling, 
 
Allereerst willen we je laten weten dat we proberen voor jullie te doen  
wat we kunnen. Het is heel vervelend dat dit allemaal zo kort voor je examen 
gebeurt. Alles rondom Corona maakt dat er veel onzeker is, dat maakt het niet 
gemakkelijker. Dus bij voorbaat al een compliment voor wat je doet en gaat  
doen in deze moeilijke tijd. We verwachten dat het jullie met hulp zal lukken  
om nog zoveel mogelijk te doen. Maak s.v.p. gebruik van de mogelijkheden, dat  
is ons advies. We weten niet hoe het zal lopen met de centrale examens, maar 
stel dat dat niet doorgaat en je kunt wel afronden met een schoolexamen… Dan 
wil je niet dat je daar niet alles aan gedaan hebt. Ook als het centraal examen  
wel doorgaat, is alles wat je nog kunt doen meegenomen. Nogmaals we weten 
niet hoe het zal zijn, maar we denken in alle scenario’s. Die delen we met jullie, 
zodat je het belang niet onderschat. Allerbelangrijkste is natuurlijk dat iedereen 
gezond en wel door deze periode heen komt. 
 
Hoe pakken we het aan? Om te beginnen gaat de SE-week niet door zoals 
gepland. Het doel voor jullie leerjaar is dat je het schoolexamen zo goed mogelijk 
kunt afronden in de komende weken, ook toetsen die nog niet zijn ingehaald of 
herkanst. Om dat te kunnen doen hebben we het volgende afgesproken: 
 
Leerjaar 5 start aanstaande vrijdag 20 maart net als andere leerjaren met een 
online rooster, dat nu als bijlage wordt meegestuurd. Mogelijk komen daar nog 
lessen op school bij. Als dat zo is, hoor je dat natuurlijk zo snel mogelijk. Het 
rooster dat we hebben gemaakt, geldt tot en met donderdag 26 maart. Als we 
uitval hebben van docenten door ziekte, krijgen jullie voorrang waar mogelijk. 
 
Om jullie te ondersteunen, zijn er op alle dagen twee lesblokken, elk van  
2x 45 minuten, behalve op dinsdag, dan is er 1 lesblok van 2x 45 minuten in de 
ochtend. Het eerste lesblok is van 10.30-12.00, het tweede van 13.00-14.30.  
In de lesmomenten zit een docent klaar en kun je als leerling ‘inbellen’ via  
Teams. De docent start de bijeenkomst en jij kunt dan aansluiten. In het  
filmpje in de bijlage krijg je uitleg hoe je kunt inloggen in een team. 
  

  



 

 
 
 
 
Voor leerjaar 5 is er per vak een team aangemaakt. Voor de algemene  
vakken heet het team Klas5_digitaal + de afkorting van het vak. Voor de 
clustervakken heet het team Klas5_ + de afkorting van het vak. 
 
De SE-week is verplaatst. De week start op vrijdag 27 maart en loopt tot  
en met maandag 6 april. Voor die week komt later een overzicht met het  
precieze rooster. Over de afname van het mondeling SE voor Nederlands  
word je geïnformeerd door je docent Nederlands. 
 
Je mentor zal iedere week contact met je hebben per telefoon, Skype,  
Teams of facetime. Dus daar kun je mee overleggen. Speciale informatie 
voor leerjaar 5 krijg je via een weekbrief. Lees s.v.p. goed je mail en neem  
bij vragen of dringende kwesties contact op met je mentor.  
  
We wensen je heel veel succes en sterkte met alles de komende weken!  
 
Met hartelijke groet, 
 
Hans ten Cate, Juliet Wijngaards, Ed van Loon en Marij van Deutekom 
 
 
 
 
 
 


