
 
 
UPDATE LEERLINGEN & OUDERS  – 20 MEI 2020 
 
De VO-scholen per 2 juni weer open 
Nu in de persconferentie van gisteren duidelijk is gemaakt dat de VO-scholen definitief per 2 juni 
weer open gaan voor leerlingen, kunnen we onze leerlingen weer in grotere getale naar school laten 
komen. Zoals eerder al aangekondigd gaan we geen kunstgrepen uithalen om op school voor deze 
korte periode fysiek lessen aan te gaan bieden; het grote verlies aan effectieve onderwijstijd en 
kwaliteit van lessen geeft daarin de doorslag. Wel maken we van de geboden ruimte gebruik om veel 
op school te organiseren buiten de online-lessen om: 

• ± 60 leerlingen met (risico op) leerachterstand door een lastige thuissituatie komen vanaf 
woensdag 27 mei naar school om hier in de mediatheek en de stilteruimte zelfstandig de 
online-lessen te volgen conform hun eigen rooster. Mentoren en leerlingen worden hierover 
na het lange weekend geïnformeerd. 

• 35 leerlingen die inhoudelijke ondersteuning nodig hebben of geholpen moeten worden met 
studievaardigheden komen vanaf 3 juni een aantal dagdelen per week naar school om hierin 
begeleid te worden. 

• Op 2 juni organiseren we ’s middags voor de onderbouw een ontmoetingsmoment om 
ervaringen uit te wisselen en vooruit te kijken naar de toetsweek en het onderwijs in 2020-
2021 

• Voor de 1e klassen gaat de sectie LO in de eerste twee weken van juni wekelijks een 
sportactiviteit organiseren. 

• We nodigen collega’s van harte uit om op vraag van leerlingen in kleine groepjes op maat op 
school extra ondersteuning aan te bieden ter voorbereiding op de toetsweek. 

• Van 15 juni t/m 26 juni zijn dagelijks vrijwel alle leerlingen op school voor het maken van 1 of 
meer toetsen. 

• Een aantal vakken heeft voor de zomervakantie praktische opdrachten gepland die in kleine 
groepen worden uitgevoerd. 

• Voor de zomervakantie organiseren mentoren voor alle leerlingen nog een mentoruitje om 
het jaar gezamenlijk af te sluiten. 

En dit alles op 1,5 meter en conform de algemene voorschriften aangaande voorzorg en hygiëne. 
In de persconferentie is ook gesproken over vervoersmogelijkheden voor leerlingen die meer dan 8 
kilometer van school wonen. We zijn daarover in overleg en komen daar volgende week op terug. 
 
Ontmoetingsdag 2 juni 
Op dinsdag 2 juni willen we elkaar graag weer ontmoeten. We benutten de ochtend voor een aantal 
bijeenkomsten waarin het personeel ervaringen uit gaat wisselen, tips en tops delen en gaat 
brainstormen over ons onderwijs in 2020-2021. 
’s Middags komen de klassen uit de onderbouw naar school om met hun mentor samen ervaringen 
te delen, vooruit te kijken naar de komende toetsweek en ook te brainstormen over ons onderwijs in 
2020-2021. In de bijlage een schema van de dagindeling. 
 
Uitslagdag 1 
Vandaag hebben we de eerste uitslagdag achter de rug met mooie voorlopige resultaten. De 
leerlingen die niet geslaagd zijn, zijn door hun mentoren gebeld om te bespreken wat ze moeten 
inhalen en / of herkansen. De uitkomst zal voor leerlingen niet als een verrassing zijn gekomen, want 
alle cijfers zijn in Magister in te zien. Het grootste deel van de leerlingen weet nu al dat ze geslaagd 
zijn. Met nog een herkansing, inhaaltoetsen en Resultaatverbetertoetsen voor de boeg, komt daar 
ongetwijfeld nog een flink aantal geslaagden bij. 
Zie voor meer informatie over de afronding van het examenjaar de bijlage bij de update van 14 mei. 


