
 
 
 
Betreft: update 17 april 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Vlak voor aanvang van onze meivakantie wil ik jullie graag informeren over de gang van zaken deze 
week en wat er de komende weken te gebeuren staat. 

Eind februari gingen we na de voorjaarsvakantie weer naar school, niet wetende dat onze wereld in 
amper twee maanden tijd zo fundamenteel zou veranderen. Hetzelfde geldt voor ons onderwijs. Er zijn 
geweldige stappen gezet, maar we beginnen het persoonlijke contact steeds meer te missen. 

Alle leerlingen bij de les 

Een paar weken geleden schreef ik dat het gedrag van een aantal leerlingen tijdens de digitale lessen 
niet in orde was. Ik kan nu berichten dat dat probleem grotendeels is opgelost. De lessen verlopen 
over het algemeen goed, de leerlingen zijn aanwezig en nemen actief deel, wangedrag komt niet veel 
meer voor. In het geval het niet goed gaat met een leerling wordt er door medewerkers al snel contact 
gelegd met het thuisfront en blijkt dat in gezamenlijkheid zaken bijgestuurd kunnen worden. Ik wil 
iedereen daarvoor een compliment maken: leerlingen, ouders en medewerkers. 

Maatwerk 

Naast de digitale lessen en het lesrooster zoals dat in Magister staat, blijkt dat er ook veel 
en intensief een-op-een contact tussen medewerkers van de school en leerling/ouder is wanneer er 
vragen zijn of aanvullende hulp nodig is. Dat blijkt erg goed te werken, al betekent het wel dat menig 
docent pas laat in de avond en in het weekend de computer kan afsluiten. Ondertussen adviseren wij 
onze medewerkers ook om de balans tussen werk en privé te bewaken en dat niet elke vraag direct 
beantwoord hoeft te worden. Ik denk dat het goed is dat dit individuele contact mogelijk blijft want veel 
leerlingen en ouders hebben daar veel baat bij. 

Opvang kwetsbare leerlingen 

De afgelopen weken hebben wij nauwgezet geïnventariseerd hoe het onze leerlingen vergaat en voor 
welke leerlingen een vorm van opvang op school nodig is. Sinds deze week is er op onze locatie aan 
de Parallelweg opvang gestart voor een beperkte groep leerlingen in kwetsbare posities die hier baat 
kunnen bij hebben. Leerlingen komen hiervoor in beeld wanneer docenten of 
ondersteuningscoördinatoren inschatten dat de opvang nodig is. De eerste ervaringen van de 
betreffende leerlingen en docenten zijn positief, al wordt heel snel duidelijk dat de anderhalve meter 
afstand op school best ingewikkeld is. 

Opvang leerlingen van ouders in vitale beroepen 

Tot nu toe was er nagenoeg geen vraag voor opvang van leerlingen van ouders in vitale beroepen. 
Volgende week dinsdag geeft de regering een persconferentie waarbij duidelijk zal worden of en zo ja 
op welke wijze het onderwijs na de meivakantie weer kan opstarten. We zullen daarna bekijken of we 
ook opvang voor deze leerlingen gaan organiseren. Wellicht is dat niet nodig in het geval het 
onderwijs weer gaat opstarten. 

Voortgang SE: eindexamenklassen 

Vorige week informeerde ik jullie over de afronding van dit schooljaar voor de eindexamenleerlingen. 
Zoals bekend vervalt het Centraal Examen (CE) en zijn de eindcijfers van het Schoolexamen (SE) 
bepalend voor zakken dan wel slagen. Hierbij mag de school het Programma van Toetsing en 
Afsluiting (PTA) aanpassen indien de Coronaproblemen daartoe aanleiding geven. Hiervoor is wel 
instemming van Medezeggenschapsraad (MR) nodig.  De afgelopen week zijn de PTA’s die 
aangepast moeten worden geïnventariseerd. Afgelopen dinsdag heb ik daarover met de MR overleg 
gevoerd. De MR heeft vervolgens ingestemd met de aanpassingen, die daarmee dan ook definitief 
zijn. De aangepaste PTA’s worden vanuit de deelschool verspreid onder de betreffende leerlingen, 
inclusief een rooster voor de afname van die onderdelen die op school getoetst moeten worden, 
uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Deze toetsen worden na de meivakantie, maar 
voor 4 juni (einde SE-periode) afgenomen. Onafhankelijk van de uitkomst van de persconferentie 
gaan deze toetsen door, tenzij Nederland in volledige lockdown zou gaan, maar dat is niet mijn 
verwachting. 

 



 
Voortgang SE: niet-eindexamenklassen 

Ondertussen wordt duidelijk dat ook de PTA’s van de niet-
examenklassen (bijv. M3, H3, V3, H4, V4, V5, KB3) niet kunnen 
verlopen zoals was gepland. Ook in dit geval heeft de minister voor 
het voortgezet onderwijs de scholen ruimte gegeven aanpassingen door te voeren bij deze PTA’s. 
Hiervoor geldt dezelfde procedure als bij de eindexamenklassen: inventariseren en instemming vragen 
aan de MR. In een aantal gevallen zijn deze aanpassingen al noodzakelijkerwijs doorgevoerd. Het 
totaaloverzicht van deze inventarisatie wordt na de meivakantie aan jullie toegezonden vanuit de 
deelscholen. 

Voortgang 3e en eindrapport 

Tot slot speelt natuurlijk ook de vraag hoe het 3e trimester er voor de overige leerlingen (die geen PTA 
hebben, klassen 1 + 2, soms ook 3) eruit komt te zien. Daarbij is ook de vraag van belang op welke 
wijze het 3e rapportcijfer en de eindcijfers tot stand gaan komen. Dit eindrapport is immers van belang 
voor de overgang. Momenteel wordt hierover op landelijk niveau nagedacht en moet er de komende 
maand meer duidelijkheid. Het mag duidelijk zijn dat leerlingen niet de dupe kunnen worden van de 
huidige situatie waarin ons onderwijs moeten worden vormgegeven. Anderzijds is niet ieder leerling 
gebaat bij een onvoorwaardelijke overgang. Zodra hierover meer richtlijnen komen, informeer ik jullie. 
Mogelijke aanpassingen in de bevorderingsnormen stemmen wij uiteraard af met de MR. 

Wanneer gaan we weer naar school? 

Hierboven heb ik al een aantal keren geschreven over de persconferentie van volgende week 
dinsdag. Net als jullie zijn wij benieuwd naar de besluiten van de regering, of het onderwijs na de 
meivakantie weer wordt opgestart en zo ja, hoe dat er dan uit zal zien. Het lijkt vrij zeker dat als we na 
de meivakantie de school weer gaan opstarten, dat vast niet zal betekenen dat alle leerlingen de hele 
dag volgens rooster de lessen kunnen volgen. We krijgen dan zeer waarschijnlijk te maken met een 
gefaseerde opstart van de school met beperkte groepen leerlingen, vanwege de RIVM-richtlijnen. De 
combinatie met het huidige thuisonderwijs ligt dan voor de hand. En wie weet wordt de periode waarin 
de scholen gesloten zijn verlengd en gaan we na de meivakantie gewoon verder met het onderwijs 
zoals we dat de laatste weken hebben verzorgd. 

Samen met jullie wachten wij de berichtgeving volgende week met spanning af. We zullen daarna 
gaan bekijken welke ruimte de regering geeft voor de opening van de scholen. In het geval wij de 
school weer kunnen opstarten na de meivakantie zullen wij daarvoor een plan maken en jullie 
daarover nog voor het einde van de meivakantie informeren. 

En dan: de meivakantie 

Ooit, een jaar geleden, stemde de MR van onze school in met de vakantieregeling 2019-2020. Om 
versnippering in het schooljaar te voorkomen proberen wij altijd een meivakantie van 2 weken te 
creëren. Ondertussen heeft het begrip ‘vakantie’ een compleet andere betekenis gekregen. Daar waar 
velen van ons in de meivakantie er lekker op uit konden gaan, zijn de mogelijkheden daarvoor nu vrij 
beperkt. Hoe dan ook, deze vakantie staat gepland en gaat gewoon door, zodat iedereen ook even 
kan bijkomen van deze intensieve afgelopen 2 maanden. Onze school gaat deze 2 weken dan ook 
digitaal  dicht. Uiteraard zijn wij wel bereikbaar in geval van dringende vragen. 

Ik hoop dat iedereen, leerlingen, medewerkers en ouders de komende 2 weken even afstand kunnen 
nemen om tijd te nemen voor andere zaken dan de school. We weten niet wat de periode na de 
meivakantie ons zal brengen. Het is wel duidelijk dat het vast opnieuw een intensieve periode zal 
worden, waarbij we nog veel met elkaar zullen communiceren over hoe ons onderwijsproces eruit 
komt te zien. Wanneer ik terugkijk op de afgelopen periode heb ik er alle vertrouwen in dat we ook de 
komende periode goede oplossingen zullen vinden en dat we daar samen goed uit zullen komen. 

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de goede samenwerking en wens jullie iedereen een fijne vakantie 
en vooral een goede gezondheid toe. 

Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


