
Nijmegen, 7 mei 2020  

 
 
Corona-update 7 mei 2020 – Leerlingen en ouders 
 
In feite is gisteren bevestigd wat we al langer weten, namelijk dat de VO-scholen vanaf 2 juni onder 
voorwaarden weer open mogen. Voor ons geeft dat geen aanleiding om eerdere besluiten omtrent 
de komende periode te herzien. Dit betekent dat: 
 

• we tot aan de toetsperiode die op maandag 15 juni begint, het onderwijs op afstand blijven 
geven op basis van een verkort lesrooster (regulier 40 minuten, Monnikskap 60 minuten). 

• we op dit moment in kaart brengen welke leerlingen achterstand dreigen op te lopen of al 
opgelopen hebben; in de komende week besluiten we welke interventies er voor en na de 
zomervakantie nodig zijn om deze leerlingen de gelegenheid te geven de opgelopen 
achterstanden in te halen. 

• voor examenleerlingen donderdag 4 juni de uitslagdag blijft (over de invulling van de dag volgt 
later meer informatie) en op 2 juli de diploma-uitreiking plaatsvindt (ook daarover later meer 
informatie). 

• er vanaf nu tot en met de laatste toetsperiode geen schriftelijke voortgangstoetsen 
plaatsvinden. Voor 4 havo wordt alleen een schriftelijk SE Frans gepland; de datum volgt nog.  

• de periode van maandag 15 juni t/m vrijdag 26 juni de laatste toetsperiode voor alle leerjaren 
(m.u.v. de examenklassen) plaatsvindt. 

 
Nieuwe maatregelen en / of afspraken: 
 

• We gaan dinsdag 2 juni vrij houden voor collega’s om elkaar op school te ontmoeten. Voor een 
sectie-overleg, afdelingsoverleg, informeel bijpraten en vooral om elkaar weer een keer te zien 
en te spreken. De lessen komen die dag te vervallen.  

• In de week voorafgaand aan de toetsweek willen we voor iedere mentor een moment op school 
inplannen om zijn/haar leerlingen op school te spreken. We gaan hiervoor binnenkort een 
uitgewerkte planning maken. 

• Na de laatste toetsweek komen de meeste geplande activiteiten te vervallen. Er zal in ieder 
geval aan alle mentoren gevraagd worden om in die periode voor hun leerlingen een eigen 
mentoruitje te plannen. 

• Alle reizen zijn geannuleerd. Na de uitwisselingen (3H), de reizen naar Barcelona (5H), Rome 
(5G), België (3A) en Trier (3G), is nu ook de reis naar Praag, die in september plaats zou vinden, 
geannuleerd. Ouders die betaald hebben, krijgen binnenkort hun geld terugbetaald. In 
september gaan we kijken wat de mogelijkheden in 2020-2021 worden. 

• Hoe we ons onderwijs na de zomervakantie gaan vormgeven, hangt sterk af van de richtlijnen 
die OCW en de VO-raad nu aan het opstellen zijn. We gaan diverse scenario’s uitwerken om op 
alles voorbereid te zijn. 

 
Dan zijn we gisteren begonnen met de schoolexamens voor de bovenbouw. Dit verloopt naar 
omstandigheden prima. Leerlingen houden zich in de school goed aan het opgestelde protocol en 
alle collega’s, externe surveillanten en leerlingen tonen begrip voor de genomen maatregelen. 
 
Tot slot is het vermeldenswaardig dat er gisteren een ouderraad is geweest waarin we veel lof en 
complimenten kregen over de wijze waarop het onderwijs wordt gegeven, de snelheid waarmee dit 
is opgestart en de informatievoorziening vanuit de school. Wel sprak men enige zorg uit over 
collega’s die de leerlingen erg veel huiswerk opgeven en de bereikbaarheid van enkele collega’s. Fijn 
dat ouders zo positief kritisch meedenken! 
 
Het MT 


