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Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Iedereen weet ondertussen dat de scholen dicht blijven tot na de meivakantie, 
concreet voor onze school is dat 6 mei. Mogelijk gaat het zelfs nog langer duren. 
Dat betekent voor iedereen verlenging van de huidige situatie met alles wat 
daarbij hoort. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het vraagt om een andere invulling 
van de dag, een ander ritme, voor sommigen meer alleen en voor anderen juist 
met veel meer mensen. Dat betekent dat wij als school kiezen voor een aanpak 
die daarbij past.  
 
Wij hebben er bewust voor gekozen om te werken met een vaste structuur van 
twee online onderwijsblokken van anderhalf uur, een in de ochtend en een in de 
middag, plus het wekelijkse contact met de coach of mentor als basis.  We denken 
dat dit ook voor een langere termijn voor iedereen te doen blijft. Iedereen heeft 
immers te maken met een heel andere thuissituatie nu, waardoor normale 
roosters niet goed kunnen worden gevolgd. Dat geldt voor leerlingen, ouders en 
voor medewerkers. Bovendien heb je als leerling ook ruimte nodig om zelf te 
kunnen werken aan vakken op de manier en in het tempo dat bij jou past. Of om 
even te ontspannen. Dat kan in deze opzet.   
Ik wil iedereen, leerlingen en personeel, een groot compliment maken voor de 
manier waarop dit wordt opgepakt en uitgevoerd! 
 
We zien dat heel veel dingen goed gaan. Er worden iedere week suggesties 
gedaan en ideeën uitgewisseld voor verdere verbetering. Ideeën waar we ook in 
de toekomst nog veel plezier van kunnen hebben. 
 
We merken ook dat de onzekerheid over een aantal zaken vragen oproept die we 
niet allemaal nu kunnen beantwoorden.  Dus het vraagt om geduld en begrip voor 
elkaars situatie. We houden iedereen zo goed mogelijk op de hoogte.  
 

  



 

 
 
 
 
De schoolexamens voor leerjaar 5 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het rooster voor de schoolexamens. 
Mogelijk worden toetsen aangepast. Deze week krijgen alle leerlingen het  
rooster met de data voor de vakken en de manier waarop het SE wordt 
afgenomen. Het streven is zoveel mogelijk online te doen en daar waar dat  
niet goed mogelijk is afname op school. Daarbij zorgen we voor een volledig 
veilige afstand tussen leerlingen, bij het binnenkomen en weggaan en tijdens  
de afname. Ook voor degenen die surveilleren.  
We hebben per leerling overzicht wat nog moet worden gedaan of behaald  
om te kunnen slagen. Op het moment dat alle cijfers binnen zijn, naar 
verwachting rond half mei, inventariseren we welke leerlingen op dat moment  
al geslaagd zijn. Daarna richten we ons volledig op de leerlingen die nog niet 
geslaagd zijn. We maken daarvoor een speciaal rooster voor de periode tot 1 juni 
met aangepaste examens. Daarbij krijgen leerlingen die hun cijfer nog willen 
verbeteren (bv. vanwege een vervolgopleiding met numerus fixus) uiteraard  
ook de kans om deel te nemen. 
We wachten op de aangekondigde nieuwe slaag-zakregeling. Volgens de laatste 
berichten komt die midden volgende week.  
 
Overgangsnorm leerjaar 3 en 4 
Omdat niet duidelijk is wat wel en niet door kan gaan, kunnen we nu geen harde 
uitspraken doen over de overgangsnorm van leerjaar 3 naar 4 en van leerjaar 4 
naar 5. We zullen bij alles steeds bekijken wat in redelijkheid van leerlingen kan 
worden gevraagd en wat eventueel moet worden aangepast. 
Wij doen wat we kunnen als school. We vragen dat ook van onze leerlingen. 
Mochten daar knelpunten ontstaan vragen we aan leerlingen om dat met hun 
coach of mentor te bespreken.  
 
Lenteschool 
Vanwege de voorlopig nieuwe sluitingsdatum van de scholen tot 28 april zal ook 
de lenteschool helaas niet door kunnen gaan.  
 
Tot slot 
Namens het hele team wens ik iedereen veel succes en sterkte in het goed 
omgaan met deze situatie. Vooral onze leerlingen die voor zover wij kunnen  
zien heel goed bezig zijn. Hou vol en geniet ook van de fijne dingen die er zijn. 
Alle ouders wensen we succes en sterkte in deze bijzondere en soms ingewikkelde 
tijden! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marij van Deutekom 
directeur 
 


