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Beste ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
We vinden het belangrijk om juist in deze tijd regelmatig iets van ons te laten 
horen en in contact te blijven. Dat geldt zeker voor alle leerlingen en wat ons 
betreft ook voor de ouders. Ondanks het feit dat we op veel vragen nu geen 
antwoord kunnen geven, willen we iedereen zo goed mogelijk op de hoogte 
houden wat betreft thema’s die actueel zijn. 
 
Algemeen 
Volgende week dinsdag is de persconferentie waarin we te horen krijgen  
welke maatregelen het kabinet neemt voor de komende tijd en wat dat voor  
de scholen concreet zal betekenen. Tot dinsdag is er druk overleg tussen de 
minister, de VO-raad en de PO-raad, het LAKS (de leerlingvertegenwoordiging),  
de bonden en de ouderorganisaties. Vanmorgen zijn alle schoolleiders en 
bestuurders geraadpleegd via een Webinar van de VO-raad over wat wij zien  
als mogelijk, praktisch wel of niet uitvoerbaar en waar wij knelpunten zien. 
 
Onze verwachting is dat op enig moment na de meivakantie de scholen weer  
open zullen gaan. Dat zou kunnen zijn op 6 mei. Mogelijk worden er enkele  
extra dagen genomen om een heropening goed te kunnen organiseren, dus 
bijvoorbeeld openen op 11 mei. 
We weten dat uiteraard niet zeker, maar denken wel na over scenario’s indien  
dat het geval zal zijn. Er zijn een aantal zekerheden en we hebben eigen 
uitgangspunten. 
 
Zekerheden 

 De scholen zullen nooit ineens helemaal opengaan. Dat zal gefaseerd en 
geleidelijk gebeuren. 

 Er zal nog een langere periode afstand moeten worden gehouden, in ieder geval 
tussen volwassenen, tussen volwassenen en kinderen, en wellicht ook tussen 
leerlingen, mogelijk vanaf een bepaalde leeftijd. 

  



 

 
 
 

 Dat laatste zal sterk afhangen van de uitkomsten van onderzoek. 

 In deze situatie zullen niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen zijn. 

 Een deel van onze personeelsleden is kwetsbaar of ziek en zal niet op school 
kunnen werken.  

 Behalve onderwijssituaties moet ook goed worden nagedacht over het veilig 
op school aanwezig zijn op momenten voorafgaand aan lessen, na afloop en 
tijdens pauzes. Bij de fietsenstalling etc. 
 
Uitgangspunten Notre Dame 

 Gezondheid en kunnen leren en werken in een veilige omgeving op een veilige 
manier is uitgangspunt nummer 1. Dat geldt voor leerlingen en voor personeel. 

 We stellen vast hoeveel leerlingen er in totaal verantwoord op school aanwezig 
kunnen zijn met inachtneming van eerdergenoemde punten. 

 We willen met al onze leerlingen wekelijks goed in contact blijven en aandacht 
hebben voor hun persoonlijke situatie. 

 Wij nemen onze verantwoordelijkheid om, als het enigszins mogelijk is, onderwijs 
te verzorgen op school, ook als dat slechts gedeeltelijk kan. 

 We willen bij een kabinetsbesluit tot (gedeeltelijke) opening van de scholen aan 
alle leerlingen de kans bieden om weer (gedeeltelijk) op school te komen. 

 Leerlingen uit leerjaar 5 moeten hun al geplande en nog te plannen 
schoolexamens op school en online goed af kunnen ronden, zodat zij hun diploma 
kunnen behalen. 

 De leerlingen uit leerjaar 4 verdienen extra aandacht bij (gedeeltelijke) opening, 
vanwege het feit dat zij het kortst voor het examen zitten. 

 We ontwikkelen diverse scenario’s, waarbij we in goed overleg met onze collega’s 
binnen school tot een optimale keuze willen komen. 

 We handelen vanuit eigen overtuiging en vanuit onze eigen visie, altijd met 
inachtneming van de wettelijke vereisten. We nemen daarbij wel de vrijheid om 
eigen keuzes te maken als school als we dat het beste vinden voor onze 
leerlingen. 
 
Heropening (gedeeltelijk) 
We zullen de komende weken een model ontwikkelen voor onze school hoe we 
handelen bij (gedeeltelijke) heropening. Diverse mogelijkheden en scenario’s 
zullen worden overwogen: 

 Een combinatie van onderwijs online en onderwijs op school. 

 Onderwijs op school op enkele dagen, of op dagdelen alleen in de ochtend of in 
de middag. 

 Opsplitsing van lesgroepen in meerdere groepen die op diverse momenten op 
school zijn. 

 Onderzoek naar de mogelijkheid van onderwijs op school met streaming naar 
thuis. 

 Beperking van onderwijs tot de kern van alle vakken of tot de vakken die voor het 
volgende schooljaar relevant zijn.  

  



 

 
 

 
Project Thuisschoolmaatje 
Vanuit de VO-raad is er een project gestart om leerlingen die extra  
ondersteuning goed zouden kunnen gebruiken te koppelen aan vrijwilligers  
die deze ondersteuning zouden kunnen geven. Uiteraard wordt er zorgvuldig 
gekeken naar wie dat mogen doen en het wordt goed gecoördineerd.  
Binnenkort zal hierover meer informatie volgen.  
Op onze website kunt u vanaf maandag meer informatie vinden over dit soort 
ondersteuningsmogelijkheden.  
 
Overgangsnormen en achterstanden 

 Van alle leerjaren willen we de komende tijd inzicht krijgen in de leervorderingen 
van de leerlingen voor de diverse vakken.  

 We gaan uit van het vaststellen van een stand van zaken en vervolgens spreken 
we van een nieuwe uitgangssituatie per leerling.  

 We verwachten niet het onmogelijke, maar vragen wel van onze leerlingen dat zij 
doen wat ze kunnen. 

 Er volgt nog een richtlijn vanuit de overheid, die zullen we betrekken bij onze 
besluiten.  

 We vinden het niet reëel om te veronderstellen dat we de overgangsnormen van 
leerjaar 3 naar 4 en van leerjaar 4 naar leerjaar 5 ongewijzigd zullen kunnen 
hanteren. Na vaststelling van de stand van zaken zullen we hierover verdere 
besluiten nemen en iedereen daarover informeren.  
 
Examenleerlingen en schoolexamens 
Voor de examenleerlingen is een aangepast schoolexamenrooster voor de derde 
periode gemaakt. Leerlingen zijn momenteel bezig om deze schoolexamens te 
maken op school en online.  
 
Aanpassingen PTA 
We hebben met instemming van de MR een aantal aanpassingen gedaan in het 
PTA om leerlingen te faciliteren zodat zij het schoolexamen goed kunnen 
afsluiten. Concreet zijn er aanpassingen gemaakt in de vorm van de afname van 
toetsen en in de herkansingsregeling. Wat betreft de vorm zijn er bijvoorbeeld 
mondelingen online afgenomen, of een open boek toets online in plaats van een 
schriftelijke toets op school; schriftelijke toetsen zijn omgezet naar mondelinge 
toetsen online; leestoetsen als herkansing van een eerdere toets in plaats van een 
nieuwe toets etc. 
Overige toetsen worden allemaal conform het PTA afgenomen. 
De herkansingsregeling is aangepast voor de derde toets periode. Naast de 
reguliere herkansing krijgen de leerlingen een extra herkansing voor één van de 
PTA toetsen van één vak naar keuze. Dit kan ook een SE-toets zijn uit leerjaar 4. 
Hierdoor krijgen de leerlingen meer kansen om hun cijfer te verbeteren. 
 

  



 

 
 
 
Herkansingsregeling en Resultaatverbetering 
Landelijk is inmiddels de herkansingsregeling bekend. Dat betekent dat alle 
leerlingen na afloop van de schoolexamens en na vaststelling of zij wel of  
niet geslaagd zijn, twee extra mogelijkheden krijgen om hun resultaten te 
verbeteren. Dat gebeurt door zogenaamde Resultaatverbeteringstoetsen, 
 waarbij leerlingen de kans hebben om voor twee vakken alsnog een toets  
te maken over de hele PTA-stof van die vakken. De regeling is zo dat het  
eindcijfer van het schoolexamen in dat geval wordt gemiddeld met het cijfer  
voor de Resultaatverbeteringstoets. Dat gemiddelde wordt afgerond het  
eindcijfer voor dat vak. Het resultaat kan alleen positief worden aangepast,  
dus kan niet leiden tot verslechtering van het cijfer. Alle leerlingen hebben 
inmiddels een mail ontvangen met daarin de exacte nieuwe slaag-zak-regeling. 
 
Binnenkort ontvangen alle leerlingen, ouders in de cc, een tijdpad voor 
aanmelding herkansing, vaststelling uitslag schoolexamens en opgave voor 
resultaatverbeteringstoetsen. 
  
Tot slot 
We hebben bewondering voor de manier waarop onze leerlingen zich in de 
huidige situatie aanpassen en werken naar vermogen. Dat geldt zeker ook voor 
onze examenleerlingen, die heel serieus in een echte examensfeer hun 
schoolonderzoeken afleggen. Dus compliment! 
 
Om leerlingen te ondersteunen werken de teams met weekbrieven en 
weekplanningen. Het helpt als leerlingen die goed lezen. We merken dat dat bij 
sommige leerlingen nog beter kan. Dus graag aandacht daarvoor. 
 
Wij streven ernaar bij alles wat we doen om zorgvuldig en weloverwogen te 
handelen binnen de mogelijkheden en de (on)zekerheden die de huidige situatie 
voor iedereen met zich mee brengt. We vinden het daarbij van belang om 
iedereen steeds zo goed mogelijk te informeren, ook als niet alles al duidelijk is. 
Op die manier denken we dat het gemakkelijker te begrijpen is wat we doen en 
vanuit welke gedachten we handelen. 
Na dinsdag weten we meer, bovenstaande blijft onverkort gelden, ook bij een 
latere (gedeeltelijke) heropening van de school. We houden u op de hoogte. 
 
Graag tot de volgende keer, hopelijk allemaal in goede gezondheid! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Marij van Deutekom 
Directeur 
 


