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Beste leerling, beste ouder, 
  
Gisteren is het besluit van het kabinet bekend geworden: de scholen blijven tot de meivakantie 
gesloten. De komende 3 weken verzorgen we dus nog lessen op afstand en zijn slechts in 
uitzonderlijke gevallen leerlingen en collega’s op school welkom. Naar aanleiding van dit 
kabinetsbesluit hebben we vanmorgen in het MT een aantal besluiten genomen t.a.v. de voortgang 
van ons onderwijs in de komende tijd. 
  
Algemeen 

• De school blijft tot de meivakantie van 09.00 uur – 12.00 uur bereikbaar / ‘geopend’. 
Op die tijd is in ieder geval dagelijks een MT-lid en een conciërge aanwezig. 

• Vooralsnog beginnen de reguliere lessen conform het lesrooster weer op woensdag 6 mei. Dit 
is uiteraard wel afhankelijk van het besluit dat het kabinet op 21 april neemt over eventuele 
verlenging van de maatregelen.  

• De lessen van de Monnikskap beginnen sowieso pas weer op 1 juni. Voor deze kwetsbare 
doelgroep vinden we een begin direct na de meivakantie nog onverantwoord. 

• De meivakantie begint op vrijdag 24 april en loopt door tot en met dinsdag 5 mei. 
  
Lesrooster periode 4 (regulier en Monnikskap) 

• Maandag 6 april is een lesvrije ontwikkeldag voor docenten. De lessen vervallen die dag voor 
alle leerjaren. Maandag 13 april is 2e Paasdag. 

• Het lesrooster voor periode 4 gaat in op dinsdag 7 april. 
• Op dinsdag 7 april starten we met een dubbel mentoruur (regulier) of mentorblok 

(Monnikskap). 
• De lestijden blijven tot de meivakantie ongewijzigd: 50 minuten per regulier lesuur, 75 

minuten bij de Monnikskap. 
1e leerjaar: 
• In het dubbele mentoruur op dinsdag 7 april maken de leerlingen hun keuzes t.a.v. maatwerk. 

De verdiepingsprojecten die binnen het maatwerk aangeboden zouden worden, komen te 
vervallen. 

• Zodra de lessen weer beginnen, gaan de projecten uit periode 3, waar voor de sluiting mee 
gestart was, op donderdagmiddag weer van start. Leerlingen maken daarin dus geen nieuwe 
keuze, maar ronden in de resterende weken dit project af. 

Leerjaar 4H, 4V en 5V: 
• De DC-uren worden in periode 4 weer ingeroosterd met de DC-docent. Dat betekent dat ook 

in periode waarin de lessen op afstand gegeven worden, de DC-uren voor verwerking en 

ondersteuning doorgang vinden. 
Examenklassen: 
• De lessen zijn in de 3 weken tot aan de meivakantie facultatief. 

  
Toetsing en examinering 

• Toetsweek 4 blijft ongewijzigd staan vanaf 18 juni. 
• De overgangsregeling wordt (onder voorbehoud van instemming van de MR) versoepeld: de 

regel dat je bij 4 of meer tekortpunten doubleert, komt te vervallen. In alle gevallen word je 
een bespreekgeval.  

Leerjaar 4H, 4V, 5V: 
• Op dit moment vindt bij de docenten een inventarisatie plaats over de afname van de SE’s die 

gepland waren in toetsweek 3. In principe worden die in de week van 6 mei afgenomen, maar 
vorm, duur en inhoud worden mogelijk aangepast. 

• De herkansingen blijven staan op 6 juli. De regeling hiervoor blijft onveranderd. In geval van 

langdurige ziekte of anderszins bijzondere omstandigheden wordt de leerling verzocht contact 
op te nemen met Nancy van Riet-Bunte (havo), Mark van der Meijden (vwo), Tom 
Groenenberg (Monnikskap). 

Examenklassen: 
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• Voor de meivakantie vinden de mondelinge SE’s voor de talen (m.u.v. Nederlands voor 6V) via 
een videoverbinding plaats. Het rooster hiervoor wordt eind deze week in Zermelo 
gepubliceerd. 

• De PWS-presentaties moeten via een videoverbinding voor de meivakantie afgerond zijn. 

• De schriftelijke SE’s die oorspronkelijk gepland stonden in de 3e toetsweek, worden gepland 
van 6 mei t/m 15 mei. Ze zullen op school worden afgenomen onder omstandigheden die 
voldoen aan de voorwaarden van GGD en RIVM. Een uitgewerkt protocol volgt later. Eind van 
deze week wordt het toetsrooster gepubliceerd in Zermelo. 

• De inhoud, vorm en duur van de SE’s van een aantal vakken is, vanwege de bijzondere 
omstandigheden aangepast (onder voorbehoud van instemming van de MR). Zie hiervoor het 
aangepaste PTA in een aparte bijlage voor 5H en 6V. 

• Herkansingen vinden conform de herkansingsregeling plaats op 27 t/m 29 mei 2020. 
Inschrijving hiervoor vindt plaats op woensdag 20 mei. 

• Deze week wordt landelijk overleg gevoerd over mogelijke aanpassingen van de slaag- 
zakregeling. We hopen daarover eind deze week meer informatie te krijgen. Dat geldt ook 
voor een mogelijke extra herkansing die half juni zou moeten plaatsvinden. Zodra we nieuws 
hebben, word je geïnformeerd. 

  

We hopen hiermee meer duidelijkheid te geven voor de komende weken, maar beseffen ook dat deze 
besluiten weer nieuwe vragen oproepen. Via postbus@dominicuscollege.nl kun je je vragen stellen. 
Individueel antwoord zal niet altijd mogelijk zijn, maar we nemen de vragen in ieder geval mee in 
onze besprekingen en volgende updates. 
  
Hartelijke groet, namens het MT, 
  
Nancy van Riet-Bunte 
Dorine Pepping 
Menno Bartlema 
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