
Update Corona-maatregelen 26-03-2020 
 
 
Beste leerling, beste ouder, 
 
De gisteren genomen besluiten t.a.v. het lesrooster en de afronding van het schooljaar voor onze 
examenleerlingen zijn ver strekkend en verdienen daarom enige onderbouwing. 
 
Allereerst is een belangrijke factor in de besluitvorming de onduidelijkheid over de datum waarop de 
scholen weer ‘open’ gaan. We houden op dit moment rekening met 3 scenario’s: 
 

1. De scholen gaan per 7 april open. 
2. De sluiting wordt verlengd tot en met 6 mei. 
3. De sluiting loopt door tot 1 juni. 

 
Naar verwachting wordt hier dinsdag door de regering een besluit over genomen. Gezien de eerdere 
berichtgeving ligt het 2e scenario het meest voor de hand, maar tot a.s. dinsdag moeten we met alle 
drie de scenario’s rekening houden.  
 
Start periode 4 
 
Reguliere lesrooster of niet? 
Normaal gesproken zou in de week van 6 april de 4e lesperiode van start gaan. Als de school per 7 
april weer open gaat, betekent dat dat we vanaf die dag onze lessen weer normaal gaan geven 
volgens het reguliere rooster. De 2e optie zou betekenen dat we nog 3 weken lessen op afstand 
blijven geven en dan na de meivakantie weer ‘normaal’ naar school komen. In dat geval gaan we 
voor deze korte periode geen alternatief rooster maken, maar blijven we werken volgens het 
reguliere lesrooster. Blijkt dat dinsdag besloten wordt dat de scholen langer dicht blijven, dan gaan 
we na dinsdag kijken naar een alternatief lesrooster dat minder belastend is voor onze leerlingen en 
collega’s. 
 
Besluit: 6 april wordt lesvrije ontwikkeldag1 
Omdat maandag 6 april in deze een vreemde dag is, hebben we besloten om deze dag te 
bestempelen als lesvrije ontwikkeldag. Dat geeft onze leerlingen en docenten even de mogelijkheid 
een pas op de plaats te maken en bij te tanken voor de 4e periode. De lesvrije ontwikkeldag die 
gepland stond op woensdag 20 mei, komt daarmee te vervallen. 
Periode 4 begint daarmee op dinsdag 7 april en zal voor alle leerlingen starten met een dubbel 
mentoruur. Als de school weer open gaat, met de mentor op school; als de school dicht blijft, met de 
mentor online via een videoverbinding. Voor de 1e klassen wordt dit dubbele mentorblok benut om 
de keuzes (maatwerk en projecten) voor periode 4 te maken. 
 
Lesrooster examenklassen 
Ook voor de examenklassen start op 7 april de nieuwe periode. Tot de meivakantie gaat het over 12 
effectieve schooldagen waarin voor de examenklassen de lessen facultatief zijn en in het teken staan 
van de voorbereiding op het laatste SE. Daarnaast zullen de leerlingen zich in deze weken bezig 
houden met het maken van de digitale PWS-presentatie (nadere informatie volgt binnenkort), met 
het afronden van nog ontbrekende handelingsdelen (b.v. LO) en met, voor een aantal vakken, 
mondelinge SE’s die digitaal worden afgenomen. 

 
1 Formeel is hierop nog instemming van de MR nodig. Dit besluit is daarmee onder voorbehoud. 



 
Afronding schooljaar voor examenklassen 5H en 6V 
 
Planning schoolexamens 
Zolang de school gesloten is, vinden we het niet verantwoord om op school in grote getalen 
leerlingen te ontvangen voor het afnemen van schoolexamens. De gezondheid en veiligheid van onze 
leerlingen en collega’s staat voorop en hoewel we allerlei maatregelen kunnen bedenken om 
Corona-besmetting te voorkomen, is dit met grote groepen leerlingen nooit uit te sluiten. Het is niet 
voor niets dat het advies van de overheid is om zoveel als mogelijk thuis te blijven; dan past het in 
onze ogen niet om leerlingenstromen te gaan organiseren. 
 
Dat is dan ook de reden om de afname van SE’s op school zo lang als mogelijk uit te stellen. We gaan 
er vanuit dat we over een aantal weken de piek in de pandemie zijn gepasseerd en dat daarmee de 
risico’s aanzienlijk zijn afgenomen. Tegelijk beseffen we hoe vervelend dit kan zijn voor sommige 
leerlingen omdat ze de opgedane kennis langer moeten vasthouden; omgekeerd geeft het andere 
leerlingen meer tijd om zich zorgvuldig op dit laatste, en inmiddels voor sommige leerlingen cruciale 
SE voor te bereiden. Overigens gaan we bij de planning van de SE’s zorgen voor een maximale 
spreiding door o.a. een aantal mondelinge SE’s al in digitale vorm voor de meivakantie af te nemen 
en de afnameperiode na de meivakantie op te rekken. 
 
Inhoud schoolexamens 
Op dit moment vindt onder de examinatoren een inventarisatie plaats om te achterhalen of het 
nodig is om bepaalde toetsen aan te passen vanwege de bijzondere omstandigheden die zijn 
ontstaan. Tegelijk wordt in het land druk overleg gevoerd (o.a. tussen OCW en de VO-raad) om te 
bepalen welke speelruimte scholen hierin krijgen en in hoeverre voorkomen kan worden dat iedere 
school hierin zijn eigen weg gaat (en diploma’s daarmee onvergelijkbaar worden). Zoals gisteren al is 
aangegeven, gaan we de examenkandidaten daar a.s. maandag over inlichten. Dan zal ook duidelijk 
zijn op welke manier de nog niet afgeronde handelingsdelen, moeten worden ingehaald. 
 
Nog even voor de volledigheid het tijdpad voor 5H, 6V: 

• Dinsdag 7 april – donderdag 23 april  
Facultatief les volgens lesrooster periode 4, PWS-presentatie, afronden handelingsdelen, 
mondelinge SE’s (digitaal) 

• Vanaf woensdag 6 mei 
Afrondende schoolexamens (meer info a.s. maandag) 

• Vanaf woensdag 27 mei 
Herkansingen 5H, 6V 

• Maandag 1 juni  
Deadline inschrijvingen HBO (was eerst 1 mei) 

• Donderdag 4 juni 
Ondertekenen SE-resultaten (worden 5 juni aan DUO doorgegeven) 

• Donderdag 2 juli 
Diploma-uitreiking 
 

Er zit in deze planning een groot gat tussen het ondertekenen van de SE-resultaten en de diploma-
uitreiking. Dat is enerzijds omdat er mogelijk nog sprake is van een vorm van een 2e tijdvak waarin 
nog extra inhaal- of herkansingsmogelijkheden komen; daar vindt momenteel nog landelijk overleg 
over. Anderzijds is de diploma-uitreiking op 2 juli blijven staan om de kans zo groot mogelijk te 
maken dat we hier een grote feestelijke afsluiting van kunnen maken.  



 
Afronding schooljaar voor 4H, 4V en 5V 
 
Voor deze leerjaren start de 4e periode ook op dinsdag 7 april. A.s. vrijdag 27 maart staat vanaf 17.00 
uur Cup open om de keuzes voor de DC-uren voor de 4e periode door te geven. Ook al is het onzeker 
wanneer de lessen op school weer gaan beginnen, we willen de keuzes van leerlingen alvast weten 
om de opstart dan zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen. 
 
Voor 4H, 4V en 5V is duidelijk dat de voortgangstoetsen uit toetsweek 3 komen te vervallen en dat 
de SE’s in principe doorgeschoven worden; hoe en wanneer die gaan plaatsvinden, wordt de 
komende dagen bekeken. In de loop van volgende week volgt daarover meer informatie. 
 
Hoewel een aantal activiteiten, zoals de excursie naar Düsseldorf die op vrijdag 8 mei gepland stond, 
komen te vervallen, blijft de afronding van het schooljaar, met een toetsweek eind juni, gevolgd door 
een aantal dagen met afrondende activiteiten, onveranderd. 
 
Afronding schooljaar voor de onderbouw 
 
Voor de onderbouw start de 4e periode ook op dinsdag 7 april met een dubbel mentoruur (op school 
of op afstand) waarin de keuzes voor periode 4 m.b.t. maatwerk en projecten gemaakt worden. 
Vanaf het begin van periode 4 gaan alle docenten het huiswerk weer in Magister zetten zodat er voor 
de leerlingen weer overzicht is. Dit was korte tijd niet mogelijk omdat het systeem overbelast was, 
maar dat is inmiddels geen probleem meer. 
 
We willen alle leerlingen, ouders en collega’s hartelijk danken voor de vele complimenten, kritische 
noten en suggesties die we dagelijks krijgen. Dat helpt ons om de juiste keuzes te maken en is een 
steun in de rug voor iedereen. 
 
Namens het MT, 
Nancy van Riet-Bunte 
Menno Bartlema 


