
 

 
 
Betreft: update 3 juli 2020  
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Dit wordt de laatste update van dit schooljaar. De eerste keer dat we jullie informeerden over het 
coronavirus was op 2 maart. Sindsdien hebben we ongeveer 20 keer een update gestuurd; die kunt u 
hieronder lezen. Op dit moment zal niemand daar nog belangstelling voor hebben, maar wie weet is 
het later interessant deze updates nog eens terug te lezen. 
 
De examenuitslag 
Ondertussen zijn alle eindexamens afgerond, inclusief de resultaatverbeteringstoetsen. Het overzicht 
van het aantal gezakte en geslaagde kandidaten is als volgt: 

 
 
Het eindresultaat is zeer goed en ik wil alle eindexamenkandidaten en hun familie feliciteren met dit 
geweldige resultaat. Uiteraard wil ik onze docenten en onderwijsondersteuners ook complimenteren 
met het resultaat. Niet alleen de leerlingen hebben hard gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. 
Hier en daar wordt gesuggereerd dat het goede resultaat van dit jaar het gevolg zou zijn van het 
schrappen van het CSE. Als dat al zo is, dan is dat maar ten dele waar. Onderstaand overzicht laat 
zien dat onze resultaten dit jaar hoog zijn maar niet veel hoger dan de afgelopen jaren. 

 
  



 

 
 
 
De diplomering 
Ondertussen hebben we ook vier unieke diplomeringsavonden gehad in de vorm van de drive-through 
rondom het stadion aan de Langeleegte. Uniek en betekenisvol. Het was fijn om onze 
examenkandidaten toch nog op feestelijke wijze te kunnen uitzwaaien nadat alle andere 
eindexamenfeestelijkheden in april en mei niet konden doorgaan. Er is veel tijd en energie gestoken in 
deze diplomeringen maar het was dan ook zeer de moeite waard. 
Dit jaar kregen ook 29 leerlingen van de Praktijkschool voor het eerst een diploma uitgereikt. Voordat 
dat kon gebeuren, hebben al deze leerlingen in het bijzijn van hun ouders een eindexamengesprek 
gehad. Zij nemen op 1 juli afscheid van de school tijdens een barbecue. Deze leerlingen stromen 
hierna door na het mbo of werk. Ik wil alle geslaagde kandidaten veel succes wensen bij hun volgende 
stap na Winkler Prins. 
 
En dan: zittenblijven of toch over? 
De laatste paar weken zijn voor alle andere leerlingen ook nog spannend geweest. Er moest nog hard 
gewerkt worden om de 3e periode goed af te ronden. Na de rapportvergaderingen blijkt dat meer 
leerlingen dan andere jaren zijn bevorderd naar het hogere leerjaar. Dat is enerzijds het gevolg van 
het harde werken van de leerlingen, anderzijds hebben docenten ook rekening gehouden met de 
unieke periode die achter ons ligt en hebben zij leerlingen toch ook vaak het voordeel van de twijfel 
gegeven. Ongeveer 90 leerlingen die nog niet bevorderd konden worden, maken gebruik van de 
mogelijkheid deel te nemen aan de zomerschool die loopt van 2 juli t/m 10 juli. Via de zomerschool 
kunnen zij alsnog voor bevordering in aanmerking komen. 
 
Inhalen achterstanden 
Een deel van de leerlingen dat deelneemt aan de zomerschool doet dat om achterstanden weg te 
werken die zij de afgelopen periode hebben opgelopen. Wij willen proberen het komend schooljaar 
een uitgebreid programma op te zetten om meer leerlingen die dat nodig hebben in staat te stellen 
achterstanden weg te werken. De overheid heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld en we 
hopen hiervoor in aanmerking te komen. Meer informatie volgt na de zomervakantie. 
 
Nieuwe richtlijnen voor het voortgezet onderwijs 
Op 24 juni heeft de minister-president aangegeven dat de richtlijnen voor het voortgezet onderwijs na 
de zomervakantie worden versoepeld. De beperking van 1½ meter geldt nog wel voor volwassenen 
maar niet meer voor leerlingen. Dat betekent dat we ervan uitgaan dat alle leerlingen na de zomer 
weer gewoon naar school kunnen gaan. Uiteraard is dit wel onder voorbehoud van hoe het virus zich 
de komende tijd ontwikkelt. Het virus is immers nog niet weg en er is nog geen vaccin. 
We zijn wel blij dat we na de zomervakantie weer normaal kunnen beginnen. Ons onderwijs heeft de 
afgelopen periode een geweldige ontwikkeling doorgemaakt en we willen het goede daarvan graag 
meenemen naar de toekomst. Maar voortgezet onderwijs gaat in de eerste plaats vooral om het 
persoonlijke contact tussen leerlingen, docenten en andere medewerkers van onze school. 
 
De enquêtes 
Ongeveer twee weken geleden is jullie gevraagd om een enquête in te vullen over jullie ervaringen de 
afgelopen maanden. Zowel leerlingen als ouders hebben massaal gereageerd. We kregen ruim 1.000 
reacties binnen. Leerlingen en ouders reageerden beiden ongeveer even veel. De inhoudelijke 
reacties laten zien dat er veel waardering is voor onze aanpak de afgelopen maanden. Natuurlijk zijn 
er ook kritische opmerkingen en daar willen we ons voordeel mee doen. Hierbij de 
resultaten: uitslagen enquête leerlingen en uitslagen enquête ouders. 
 
Nieuwe deelschooldirecteur vwo 
In de maand juni hebben we een sollicitatieprocedure gehouden voor een nieuwe deelschooldirecteur 
vwo. De nieuwe directeur voor het vwo is mevr. M(arieke) de Rooij. Mevrouw De Rooij (1981) is op dit 
moment teamleider van het atheneum, onderbouw, aan het Kamerlingh Onnes in Groningen. Zij is 
afgestudeerd aan Academie Minerva (2004) en de Rijksuniversiteit Groningen, kunstgeschiedenis 
(2006). De verwachting is dat mevr. De Rooij in dienst treedt per 1 oktober 2020. Wij zullen jullie later 
informeren over de waarneming van het directeurschap tot die tijd. 
  

https://winklerprins.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200703_enquete_leerlingen_grafiek.pdf
https://winklerprins.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200703_enquete_ouders_grafiek.pdf


 

 
 
Hoe gaat het na de zomervakantie? 
De informatie over de start van het schooljaar is nog niet volledig, omdat we nog niet precies weten 
hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn. Daarom zullen wij jullie de laatste week van de 
zomervakantie opnieuw informeren over de start van het nieuwe schooljaar. De zomervakantie loopt 
van maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus. De school is dicht van maandag 6 juli t/m vrijdag 9 
augustus. 
 
Tot slot: fijne vakantie 
Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor de samenwerking gedurende deze bijzondere afgelopen 
periode. Ik wens iedereen een fijne vakantie en een goede gezondheid. 
 
Mede namens de leden van het managementteam, 

Met vriendelijk groet, 
 
Ferdinand Vinke 
Bestuurder 


