
 

 

Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Vanaf 2 juni zijn er nog zes geplande lesweken. We hebben gekeken hoe we ons onderwijs voor zo 

veel mogelijk leerlingen zo goed mogelijk doorgang kunnen laten vinden, rekening houdend met de 

RIVM-maatregelen. De anderhalve meter afstand maakt dat we alle klassen in feite in drieën 

moeten splitsen. Fysiek onderwijs op school voor iedereen blijkt dan onmogelijk. We zouden drie 

keer zo veel docenten moeten hebben, over drie keer zo veel lokalen moeten beschikken en drie 

keer zo veel trappen en gangen moeten creëren. 

 

We hebben ervoor gekozen tot de zomervakantie verder te gaan met onderwijs op afstand, 

uitgebreid met een beperkt aantal lessen op school. Alleen op die manier kunnen we onderwijs 

voor alle leerlingen garanderen. We zijn gekomen tot onderstaande keuzes.   

 

Wat blijft hetzelfde? 

 Het onderwijs op afstand cf. het huidige rooster, op het hart van de dag.   

 Docenten geven éénmaal per week een digitale les via Teams.  

 Elk vak heeft in principe ook een tweede lesuur in het rooster staan: voor vragen, voor extra 

uitleg, voor toetsing, enz. De docent geeft in het eerste uur aan wat de inhoud van het 

tweede lesuur is.  

 Leerlingen werken aan de hand van de weektaken.  

 Een geselecteerde groep leerlingen werkt onder begeleiding op school, in de mediatheek. 

 

Wat voegen we toe? 

Een beperkt aantal lessen op school, in kleine groepen van maximaal 12 leerlingen per klas.   

 

Voor 3 mavo, 4 havo en 5 vwo: 

 Op woensdagochtend en vrijdag zijn er flex-lessen. Je kunt je hiervoor inschrijven via de  

 Zermelo WebApp. Op de momenten dat er flex-lessen zijn, zijn er geen online lessen.  

 Voor het installeren van de app en het inschrijven voor de flex-lessen wordt separaat een 

handleiding en aparte brief verstuurd. Het kan zijn dat je door je keuze een of meerdere 

tussenuren krijgt. Bedenk dat je tijdens die tussenuren niet op school kunt blijven. Dat is 

helaas in deze tijd niet toegestaan.  

 Je bereidt je voor op de schoolexamens. Deze worden vanaf 22 juni op school afgenomen 

aan het einde 
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van het schooljaar. De precieze planning hiervoor wordt later bekend gemaakt. Tijdens de 

schoolexamenperiode vervallen de lessen voor jullie klassen, zowel op school als via Teams.   

 

Voor klas 1 en 2, voor 3 havo, voor 3 vwo en 4 vwo: 

 Vanaf 15 juni worden er toetsen op school afgenomen. De toetsen worden ingeroosterd op  

de maandag-, dinsdag- en/of donderdagochtend. We zorgen dat elke klassenlaag een eigen 

ochtend krijgt. De lessen blijf je verder volgen via onderwijs op afstand. Een planning voor de 

toetsen op school volgt later. Uiteraard zorgen we ervoor dat je je goed kunt voorbereiden 

op de toetsen en sluit de toets aan op wat je hebt geleerd in de huidige situatie. 

 Tijdens het 8e en 9e uur zijn er flex-lessen voor sport en cultuur. Deze lessen komen als 

keuzeles in je Zermelo rooster te staan. Je kunt je hiervoor Inschrijven via de Zermelo 

WebApp. Voor het installeren van de app en het inschrijven voor de flex-lessen wordt 

separaat een handleiding en aparte brief verstuurd. Houd bij het kiezen van je flex-lessen 

rekening met je OoA-rooster, want de OoA-lessen hebben voorrang boven de flex-lessen. 

Het programma bestaat uit: sport en dans (beide worden buiten gegeven), muziek, digital 

science, theater en redactie van de schoolkrant.  

  

Voor 4 mavo, 5 havo en 6 vwo: 

 Leerlingen die een RV-toets (=ResultaatsVerbeteringstoets) gaan maken, kunnen met de  

 betrokken vakdocent(en) afspraken maken voor individuele begeleiding op school.  

 We hebben alle schoolexamens, inclusief de herkansingen, in mei kunnen afronden. Jullie  

hebben het in de eerste ronde uitstekend gedaan. We zijn trots op jullie! Woensdag tussen 

16:00 en 17:00 uur krijgen jullie te horen hoe de herkansingen zijn gegaan. Dan kunnen we 

vast nog meer leerlingen feliciteren.  

 Enkele leerlingen gaan op voor één of twee RV-toets(en) om zo alsnog te slagen. Een aantal  

 geslaagde leerlingen wil via de RV-toetsen een mooiere cijferlijst krijgen.  

 Leerlingen die zich hiervoor hebben ingeschreven, maken één of twee RV-toetsen op school, 

in de periode van 15 tot en met 19 juni.  

 Over de diploma-uitreikingen op 8 en 9 juli volgt nader bericht.  

 In de brief van 19 mei staat alles over de afronding van het examenprogramma beschreven.  

 Deze brief is te vinden op de site, onder ‘documenten’, onder ‘Onderwijs op Afstand’.  

 

Overgangsnormen 

We hanteren de bestaande overgangsnormen, aangevuld met een aantal punten. De aanvullingen 

staan in de bijlage bij deze brief en komen op de site te staan. 

 

Protocollen, richtlijnen, looproutes 

Om alles veilig en conform de richtlijnen van het RIVM te laten verlopen, zijn looproutes gemaakt 

en protocollen opgesteld. Deze staan op de site en hangen ook op verschillende plaatsen in de 

school.  
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We willen jullie alvast op het hart drukken alle richtlijnen goed te blijven opvolgen en elkaar daarin 

scherp te houden. Wij zullen er uiteraard van onze kant ook op toezien dat iedereen zich eraan 

houdt. Samen zorgen we er zo voor dat het voor iedereen veilig blijft op school.  

 

We zijn blij dat jullie weer naar school mogen komen en we kijken ernaar uit iedereen weer te zien. 

 

Namens ons team wens ik jullie een fijn lang weekend toe.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Rineke van Meeteren 

Rector 

 

 

 

Bijlagen:  

1) overgangsnormen 2020 

2) veiligheidsprotocollen  

 

 

 

 


