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Beste leerling, beste ouder, 
  
Uit de persconferentie van gisteren zijn ten aanzien van het VO geen verrassende uitkomsten naar 
voren gekomen. Afgezien van het feit dat een groot deel al eerder uitgelekt was, hadden we niet 
anders verwacht dan dat de VO-scholen nog enige tijd gesloten zouden blijven. De school blijft dus 
alleen open voor collega’s die hun werk niet vanuit thuis kunnen doen, leerlingen die geen goede 
mogelijkheid hebben om thuis te studeren en de schoolexamens voor de bovenbouw. Nu duidelijk is 
dat dit tot 1 juni gaat duren en we ook daarna alleen open zouden kunnen onder voorwaarde van de 
1,5-meter afstandsregeling, is er in ieder geval duidelijkheid voor de komende tijd. We hebben 
vanmorgen de consequenties voor onze schoolactiviteiten besproken en daaruit is een aantal 
besluiten gekomen die we met jullie willen delen. 
  
Algemeen 

• Na de meivakantie gaan we door met onderwijs op afstand. We trekken dit door tot en met 
vrijdag 12 juni. 
Immers, ook als we na 1 juni onderwijs zouden mogen organiseren in de school, dan is dit 
met de 1,5-meter afstand niet efficiënt in te richten. 

• Vanaf 6 mei gaan we werken met een verkort lesrooster van 40 minuten (regulier) en 60 
minuten (Monnikskap). Reguliere leerlingen zien de lestijden in Zermelo, de leerlingen van de 
Monnikskap kunnen in Line kijken. 
Hier is voor gekozen omdat de lange dagen, veelal achter een scherm, voor zowel leerlingen 
als docenten erg vermoeiend zijn. Ook in het verkorte lesrooster gaan we er vanuit dat 
docenten de lessen iets eerder stoppen zodat leerlingen en docenten even tijd hebben voor 
een korte pauze. 

• De uitgestelde schoolexamens voor de examenklassen vinden plaats vanaf 6 mei t/m 15 mei 
2020. Op woensdag 6 mei zijn er ook schoolexamens voor 4H, 4V en 5V. Vanwege de speciale 
omstandigheden waaronder deze examens gaan worden afgenomen, vinden de betrokken 
leerlingen in de bijlagen 3 belangrijke documenten: 
- SE-protocol 6 mei-15 mei 2020 
- toetsrooster versie 21-4-2020 
- examennummers havo en vwo 

• Op woensdag 6 mei vervallen de lessen voor de gehele bovenbouw. De lessen voor de 
onderbouw gaan op die dag wel door. 

• De laatste toetsweek vindt plaats van maandag 15 juni t/m vrijdag 26 juni waarbij de toetsen 
zoveel mogelijk over 2 volledige weken worden uitgesmeerd om het aantal leerlingen dat 
dagelijks naar school komt, beperkt te houden. Dat maakt het mogelijk om de toetsen zo te 
organiseren dat de 1,5 meter ook dan gehandhaafd kan worden. 

• Alle bijzondere activiteiten (masterclass, Studium Generale, Night of the Nerds, etc…) komen 
tot nader order te vervallen. Zie hiervoor de jaarplanning 2019-2020 die dagelijks o.b.v. de 
beschikbare informatie wordt bijgewerkt. 

• Tijdens de meivakantie, van vrijdag 24 april t/m dinsdag 5 mei, is de school gesloten. 
• Vanaf 6 mei 2020 is de school van 08.00 uur tot 16.30 uur geopend en bereikbaar. 
• Er vindt geen verschuiving of inkorting van de zomervakantie plaats. Er wordt in deze tijd erg 

veel gevraagd van onze leerlingen en collega’s. Die zijn straks hard toe aan een welverdiende 
vakantie waar niet aan getornd moet worden. 

• We willen direct na de meivakantie samen met de mentoren in kaart brengen hoe alle 
leerlingen er voor staan. In de meeste gevallen zal de voortgang probleemloos verlopen, 
maar er zijn ook leerlingen met beperkte hiaten of erger nog, potentiële uitvallers. Op basis 
van die inventarisatie willen we in de weken voorafgaand aan de 4e toetsweek extra 
investeren in de leerlingen die dat nodig hebben en ze zo nodig naar school halen om 
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ondersteuning te bieden. Er vindt nog overleg plaats over de wijze waarop we dat invulling 
gaan geven. Dit gaat zowel in de reguliere afdelingen als op de Monnikskap plaatsvinden. 

• Een tip voor leerlingen die wel wat hulp kunnen gebruiken bij hun studie thuis: 
https://www.studentenhelpenscholieren.nl/. Het is een gratis service, maar je kunt ook 
bepalen dat je er iets voor wilt betalen. 

  
Examenklassen 

• Leerlingen van de examenklassen hebben de mogelijkheid geboden gekregen om een aantal 
toetsen facultatief te doen. Dit betreft leesvaardigheid bij DU, FA en EN en het SE 
Geschiedenis voor 6V. Zie hiervoor de bijlagen bij de update die op 1 april verstuurd is; je 
kunt deze terugvinden op de website. Leerlingen die willen deelnemen aan een van deze 
facultatieve examens, kunnen zich tot en met vrijdag 24 april inschrijven via de vaksite 
Toetsing en Examinering in Itslearning. 

• De laatste lesdag kan helaas definitief niet doorgaan. Het lukt niet om daar, gegeven de 
beperkingen, een aantrekkelijke invulling aan te geven. De uitslagdag op 4 juni zal ook een 
wat aangepaste invulling gaan krijgen. 

• De diploma-uitreiking blijft onveranderd op 2 juli gepland staan. Deze zal op een andere en 
kleinschaligere manier plaatsvinden dan we de afgelopen jaren gewend zijn. Meer informatie 
volgt later. 

   
Nog een dag en dan begint de meivakantie. Dit jaar een hele bijzondere waarin we vooral zullen gaan 
genieten van een periode zonder al teveel verplichtingen die zich gaat afspelen in de directe 
omgeving. 
  
Geniet daarvan! 
  
Het MT 
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