
 

 
 
Betreft: update 19 juni 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
De laatste update is al weer enige weken geleden verstuurd. Op 2 juni hebben we de 
schoolgebouwen weer geopend voor onderwijs op locatie. Het leek mij goed jullie bij te praten over 
hoe het sindsdien is gegaan en hoe we het schooljaar denken te gaan afronden. 
 
Hoe is het gegaan sinds 2 juni? 
Het was fijn onze leerlingen weer op school te mogen verwelkomen. We zien dat nagenoeg iedereen 
zich prima houdt aan de RIVM-regels. Er is bijna geen verzuim en er wordt hard gewerkt aan de 
leerstof en de toetsen. We merken ook dat deze vorm van onderwijs, waarbij een deel van de 
leerlingen beperkt op school kan komen terwijl de rest van de klas thuis onderwijs volgt, niet echt 
bevredigend is en rommelig over kan komen. Dat heeft niet te maken met de inzet van mijn collega’s. 
Ik kan u verzekeren dat met name onze docenten veel ballen in de lucht moeten houden met lessen 
op school, lessen online, zorg voor mentorleerlingen en afronding van het schooljaar. Het zou voor 
iedereen fijn zijn om gewoon weer naar school te kunnen gaan. 
 
De eindspurt 
Hoe dan ook, nog een week en dan zit het harde werken er voor de leerlingen op. De laatste week 
volgen dan de rapportvergaderingen en de gesprekken over de overgang. We hebben aangegeven 
dat de huidige bevorderingsnormen gelden, maar dat er rekening gehouden zal worden met de 
bijzondere omstandigheden die ons dit voorjaar zijn overkomen. In sommige gevallen kan de 
docentenvergadering adviseren een zomerschooltraject te volgen waardoor bevordering alsnog 
mogelijk kan zijn. Ik hoop dat zo veel mogelijk leerlingen over kunnen gaan.  
Voor de eindexamenleerlingen geldt dat er hard gewerkt wordt aan een alternatieve diplomering: de 
drive through diplomering in en rond het stadion van de SC Veendam. Als het allemaal lukt zullen 
deze feestelijke diplomeringsavonden live te volgen zijn via de website www.parkstadveendam.nl en 
de lokale tv. We hopen daarmee te bereiken dat onze eindexamenleerlingen op een gedenkwaardige 
manier onze school verlaten. 
 
Hoe gaat het na de zomervakantie? 
Aanstaande woensdag zal de rijksoverheid de nieuwe richtlijnen voor de periode na de zomervakantie 
bekend maken. Maatschappelijk gezien komt er steeds meer druk op het openstellen van het 
voortgezet onderwijs, net zoals dat in het basisonderwijs ook al is gebeurd. Zodra deze nieuwe 
richtlijnen bekend zijn, zullen wij kijken wat dat betekent voor de wijze waarop we ons onderwijs 
komend schooljaar gaan vormgeven. We wachten, met jullie, in spanning af. 
 
Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


