
 

 
 
Betreft: update 3 april 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Wij kijken in deze update even terug naar hoe de afgelopen week het thuisonderwijs is gegaan. 

Feedback 

We hebben van ouders en leerlingen hierover veel feedback gekregen. Daar hebben we ook om 
gevraagd en wij zijn er dan ook blij mee. Er is veel waardering voor de manier waarop onze 
medewerkers zich inspannen het thuisonderwijs vorm te geven. Het is nog niet perfect, maar er 
worden flinke stappen gezet. Er zijn vele mooie voorbeelden van digitale lessen, instructiefilms, een-
op-een begeleiding van leerlingen door docenten, etc. Maar niet overal loopt het soepel. Niet iedere 
docent is direct expert in het aanbieden van digitaal onderwijs maar we zien wel dat alle docenten 
kans zien dagelijks verbeterstappen te zetten. Uit jullie feedback blijkt ook wel het begrip en de 
waardering voor hun inspanningen. 

Gedragscode digitaal onderwijs in de maak 

Het grootste deel van onze leerlingen neemt het schoolwerk en de digitale lessen serieus en zorgt dat 
zij goed bij blijven met het werk. Toch zien wij ook dat te veel leerlingen de zaak niet serieus nemen. 
Zij vertonen dan baldadig of no-show gedrag tijdens de digitale lessen, gedragen zich onbeschoft naar 
medeleerlingen en docenten, melden zich niet tijdens de lessen, liggen in bed, gooien andere 
leerlingen uit de les, boeren luid en verstoren de les op ander manieren. Huiswerk wordt soms niet 
ingeleverd. Een deel van de leerlingen heeft de indruk dat het vakantie is en dat de digitale 
contactmomenten vooral voor hun plezier zijn. 

Ondertussen wordt er een aantal organisatorische maatregelen genomen waardoor dit probleem zich 
minder zal gaan voordoen. Ook wordt er meer digitaal toezicht gehouden en worden individuele 
leerlingen en ouders benaderd wanneer het gedrag van een leerling niet door de beugel kan. In de 
loop van de volgende week komt er een gedragscode die geldt voor iedereen die onderdeel is van 
een digitaal contactmoment. 

3e trimester en eindcijfers 

Het is op dit moment nog niet duidelijk op welke wijze de cijfers voor het 3e trimester en de eindcijfers 
van dit schooljaar tot stand gaan komen. In een bijzonder jaar als dit willen we coulant omgaan met 
het vraagstuk wanneer een leerling overgaat of blijft zitten. Echter, wanneer een leerling zich de 
komende periode willens en wetens niet serieus inspant voor school en de wijze waarop wij het 
onderwijs proberen vorm te geven en het opgegeven werk niet maakt, wordt het voor ons aan het 
einde van dit schooljaar moeilijker die leerling het voordeel van de twijfel te geven. 

Wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen, is dat de huidige omstandigheden voor leerlingen geen excuus 
zijn om school niet serieus te nemen. 

Wellicht komt deze boodschap harder over dan bedoeld. Toch denken we dat het in deze fase goed is 
om deze boodschap nu helder met elkaar te delen. Een vraag aan alle ouders is om dit met uw kind te 
bespreken en indien mogelijk af en toe toch eens over de schouder mee te kijken. 

Geen rapport 

Normaal gesproken zouden de leerlingen rondom dit tijdstip een rapport ontvangen. Door de huidige 
omstandigheden zal er geen fysiek rapport opgestuurd worden, maar vragen wij u om de voortgang 
van uw zoon/dochter via Magister te monitoren. 

Momenteel bestaan er veel vragen over de overgang van leerlingen naar het volgende schooljaar. 
Hiervoor volgen wij de ontwikkelingen vanuit het ministerie op de voet en wij zullen u spoedig 
informeren wanneer hierover meer duidelijkheid bestaat. 

  



 

 

 

Digitale veiligheid 

Het advies aan alle leerlingen en medewerkers is om de komende tijd extra te letten op phishing 
mails. Klik niet op een link die je niet vertrouwt en laat pas persoonlijke gegevens achter als je zeker 
weet dat het verzoek en het internetadres klopt. Neem bij twijfel contact op met onze ICT Helpdesk via 
tel. 06 155 52 330. 

Vertrek mevr. De Jong / invulling directeurschap vwo 

Onze zeer gewaardeerde collega mevr. A. de Jong, directeur vwo, heeft eind januari aangegeven dat 
zij per 1 mei haar werkzaamheden wil gaan voortzetten op een andere VO-school dichter bij haar 
woonplaats. Wij vinden het jammer dat mevr. De Jong onze school gaat verlaten. Zij heeft vele jaren 
lang een prominente en betekenisvolle rol binnen Winkler Prins gespeeld, in diverse functies. 
Daarmee heeft zij, onbedoeld, de lat hoog gelegd voor haar opvolger. Wij zijn haar zeer erkentelijk 
voor alles wat zij al die jaren voor de school en de leerlingen heeft betekend. Wij wensen haar veel 
succes bij haar nieuwe werkgever. 

Ondertussen is het besluit genomen dat we op zoek gaan naar een opvolger. Omdat het gegeven de 
omstandigheden en de planning in het schooljaar geen goed moment is om deze zoektocht nu te 
starten, is besloten hiermee na de zomervakantie te beginnen. De verwachting is dat er dan met 
ingang van 2021 een opvolger in dienst kan treden. 

Tot aan de zomervakantie zal dhr. H. Bruins, directeur havo, het directeurschap vwo op interimbasis 
waarnemen. Hij zal daarbij worden ondersteund door een aantal medewerkers vanuit de deelscholen 
havo en vwo, te weten dhr. Wageman (decaan vwo), mevr. Van Mil (coördinator vwo) en dhr. Bakema 
(coördinator havo). Vanuit het MT zal mevr. Jager (directeur brugjaar) ook ondersteuning bieden. 

Er is op dit moment nog geen oplossing voor de periode na de zomervakantie totdat de nieuwe 
directeur in dienst kan treden. Net als veel andere dossiers, zullen we daarover later dit voorjaar een 
oplossing gaan vinden en communiceren. 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


