
Nijmegen, 16 april 2020  

 
 
 
Beste leerling en / of ouder, 
  
In afwachting van het besluit dat op 21 april bekend zal worden gemaakt over de openstelling van de 
scholen, vindt op veel plaatsen discussie plaats over de fasering en de haalbaarheid daarvan. We 
krijgen daarover ook geluiden en suggesties van collega’s, leerlingen en ouders waarvoor dank want 
we zijn uiteraard bezig om een aantal scenario’s uit te werken voor de situatie na 6 mei. Wat we in 
ieder geval al wel weten: 
  
De planning voor de examenklassen: 

• Van 6 t/m 15 mei vinden de laatste SE’s voor de examenklassen plaats; het toetsrooster staat 
in Zermelo en is te vinden in de jaarplanning. Een protocol voor de afname van de toetsen 
volgt in de loop van volgende week. 

• 27 t/m 29 mei inhalen/herkansingen (1 herkansing van de laatste SE’s). 
• 4 juni uitslagdag. 
• 18 en 19 juni resultaatverbeteringstoetsen (maximaal 2 vakken) over het hele PTA. 
• 2 juli diploma-uitreiking. 

  
Voor de bovenbouw 4H, 4V en 5V: 

• Op 6 mei vinden de SE’s voor 4H, 4V en 5V die zijn doorgeschoven vanuit toetsweek 3 plaats: 
4H: AK, MA en Beco, 4V: MA, 5V: Beco. Het toetsrooster staat in Zermelo en is te vinden aan 
de jaarplanning. Een protocol voor de afname van de toetsen volgt in de loop van volgende 
week. 

• In de resterende weken tot de zomervakantie worden de overige vakken afgerond conform 
de aangepaste PTA’s zoals die afgelopen dinsdag in het MT en de MR zijn vastgesteld. In de 
bijlage een compleet overzicht daarvan. 

  
Voor alle klassen geldt: 

• Op 6 mei zijn er geen lessen op school; de school is dan gereserveerd voor de SE’s van 4H, 
4V, 5H, 5V en 6V. Lessen voor de bovenbouw zijn er die dag niet; de lessen voor de 
onderbouw vinden plaats op afstand. 

• Vanaf 7 mei zal de situatie afhangen van het kabinetsbesluit op 21 april. Van een algehele 
openstelling van de school zal geen sprake zijn; de 1,5-meter afstand vraagt hooguit om een 
beperkte openstelling. Houd er dus rekening mee dat het onderwijs op afstand in meer of 
mindere mate nog enige tijd voort zal duren. 

  
Tenslotte voor de 1e klassen een oproep aan leerlingen en ouders: als de leerling gekozen heeft om 
tijdens een maatwerkuur op dinsdagochtend gebruik te maken van een stilte-uur, dan willen we 
vragen om dat uur daadwerkelijk te gebruiken om in stilte aan je huiswerk te werken. Heerlijk voor 
jezelf maar zeker ook voor je ouders! 
  
Hartelijke groet, 
  
Het MT 
 


