
 
 
UPDATE 14 MEI 2020 – Leerlingen en ouders 
 
 
Afronding examens 5H en 6V 
De toetsweek voor 5H en 6V is bijna voorbij en dat betekent dat de afronding van het 
eindexamenjaar in zijn laatste fase komt. De planning voor de laatste onderdelen is als volgt: 

• Dinsdag 19 mei, voor 12.00 uur cijfers SE’s in Magister 

• Woensdag 20 mei, 1e uitslagdag (o.a. inschrijving herkansingen) 

• Woensdag 27 mei, start herkansingen 

• Woensdag 3 juni, voor 12.00 uur cijfers herkansingen in Magister 

• Donderdag 4 juni, 2e uitslagdag (o.a. uitslagvergaderingen en ondertekenen SE-dossier) 

• Donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni: RV-toetsen 

• Donderdag 2 juli: diploma-uitreikingen 
Meer details over de afronding van het examenjaar vind je in de bijlage. 
 
Ontmoetingsdag personeel 2 juni 
Zoals al eerder aangekondigd, willen we dinsdag 2 juni graag vrijhouden om het personeel de 
gelegenheid te geven elkaar weer een keer fysiek, formeel en informeel, te ontmoeten op school.  
De lessen komen op die dag te vervallen.  
 
Ontmoeting leerlingen en mentoren 2 juni 
De middag van de lesvrije dag op 2 juni gaan we de leerlingen van de onderbouw en de mentoren 
uitnodigen om elkaar te ontmoeten op school volgens een nog te maken rooster. Mentoren willen 
hun leerlingen graag een keer zien en spreken en dat geldt ook voor de leerlingen onderling. Het is 
goed om van elkaar te horen hoe het gaat, waar men tegenaan loopt, welke lessen goed gaan en 
welke niet, welke verbetersuggesties leerlingen hebben, de toetsweek en de afronding van het 
schooljaar door te spreken en vast wat te brainstormen over komend schooljaar. Als mentoren en 
leerlingen uit de bovenbouw deze behoefte ook hebben, verzoeken we de betrokken mentoren 
daarvoor een afspraak met hun leerlingen te maken. 
 
VO-scholen vanaf 2 juni weer open 
Als de VO-scholen weer open gaan, blijven wij de laatste 1,5 week tot aan de toetsweek onze lessen 
online verzorgen. Het is ondoenlijk om voor die korte tijd een heel circus op te tuigen om leerlingen 
(in beperkte mate) naar school te laten komen. Wel gaan we leerlingen die een achterstand hebben 
opgelopen naar school halen (een eerste inventarisatie is gemaakt; momenteel wordt bekeken welke 
interventies nodig en mogelijk zijn), kunnen secties die dat willen leerlingen voor bepaalde 
opdrachten naar school laten komen, gaat de huiswerkbegeleiding door bijlesnetwerk weer op 
school plaats vinden i.p.v. online, kunnen overleggen weer op school plaatsvinden, etc… En vanaf 15 
juni worden alle leerlingen (gefaseerd) op school verwacht voor de laatste toetsperiode van dit jaar. 
Uiteraard alles volgens de richtlijnen van het RIVM met o.a. de 1,5 meter afstand. 
 
Toetsen 
De laatste toetsweek gaat uitgesmeerd worden van maandag 15 juni t/m vrijdag 26 juni. De 
docenten zijn gevraagd om bij het maken van de toetsen rekening te houden met de bijzondere 
omstandigheden en de inhoud en moeilijkheidsgraad van de toetsen daarop aan te passen. In de 
weken tot de toetsweek worden geen schriftelijke voortgangstoetsen op school georganiseerd; het 
staat docenten vrij om andere toetsvormen te gebruiken om de voortgang van de leerlingen te 
meten. Vanzelfsprekend niet in de laatste week voor de toetsweek. 
 



Schooljaar 2020-2021 

Uiteraard moeten we ook gaan bedenken hoe we het volgende schooljaar gaan opstarten. In het MT 
hebben we een eerste brainstorm gehad, in de rectorenraad wordt erover gesproken en landelijk zijn 
er ook op diverse fronten discussies gaande. Daarbij hopen we te leren van de ervaringen van de 
scholen die vanaf 2 juni wel onderwijs in school gaan uitvoeren.  
 
 
Het MT 
14 mei 2020 


