
 

 

Aan:  alle leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 10 april 2020 

Betreft: update 10 april 

 

 

 

 

Beste leerling, geachte ouder/verzorger, 

 

Ik hoop dat het met jou en de mensen om je heen goed gaat, dat jullie gezond zijn en dat het 

lukt om het onderwijs dat wij nu op afstand aanbieden te volgen. Hopelijk komt er snel een 

einde aan deze periode, waarin veel onzeker is. We weten zeker dat we tot het einde van de 

meivakantie niet naar school kunnen, hoe het daarna zal zijn is op dit moment nog onbekend.  

 

Thuisschoolmaatjes 

We zien mooie initiatieven ontstaan, in en rond het onderwijs. Zo is Academie Tien gestart met 

het ‘buddyproject’, waarin een vrijwilliger wordt gekoppeld aan een leerling die wat extra 

ondersteuning kan gebruiken. Dit project is inmiddels landelijk bekend onder de naam 

‘thuisschoolmaatje’. Hoe mooi is het dan dat een LRC leerling uit 5 havo zich aanbiedt om als 

vrijwilligster een andere LRC leerling te willen helpen. Zij zijn inmiddels aan elkaar gekoppeld. 

Normaal gesproken kan je vrijwilliger worden als je 18 jaar bent of ouder, voor leerlingen die 

een andere leerling van dezelfde school ondersteunen is een uitzondering gemaakt. Meld je als 

vrijwilliger bij Linda Rothengatter (lrothengatter@lrc.nl). Ook ouders kunnen zich als thuisschool 

maatje melden. Als je behoefte hebt aan extra ondersteuning, kan je je melden bij je mentor of 

tutor. 

 

Onderwijs op afstand 

Zoals je vorige week hebt kunnen lezen is Itslearning het leidende platform voor ons online 

onderwijs. De agenda in Itslearning is het startpunt voor het onderwijs op afstand. Hierin staan 

het lesrooster, het huiswerk en de planners. Het lesrooster in deze agenda is bindend. De 

docenten verwachten dat de leerlingen volgens dit rooster klaar zitten om een online les te 

volgen. Ook als er geen afspraak in de agenda van Teams staat, kan er een les zijn volgens het 

rooster in Itslearning. Op het infoplein en leerlingenplein in Itslearning staat bij de 

mededelingen een filmpje, waarin je kunt zien hoe dit in zijn werk gaat (vanuit het standpunt 

van een leerling). Dit filmpje is voor iedereen heel duidelijk. We hebben alle docenten 

geïnstrueerd op deze wijze vorm te geven aan het onderwijs. 

 

Ook hebben we met docenten afgesproken geen deadlines te plannen in het weekend, na 

feestdagen en tijdens de meivakantie.  

 

Op de website van de VO-Raad kan je de brief van minister Arie Slob aan de Tweede Kamer 

teruglezen. In deze brief geeft de minister aan dat contact tussen docenten en leerlingen nu 

belangrijker is dan het programma. Hij realiseert zich goed dat het onmogelijk is in deze situatie 

dezelfde resultaten te boeken als normaal en vraagt ons daar ook rekening mee te houden. Dat 

zullen we zeker doen.  

 

Overgangsnormen en toetsen 

Vanzelfsprekend zijn wij ons aan het voorbereiden op de situatie na de meivakantie. Een 

belangrijke vraag is natuurlijk hoe we in de resterende tijd tot de zomer gaan bepalen hoe we 

de overgang gaan bepalen. We gaan in elk geval niet alle toetsen inhalen die voor de 
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meivakantie zijn uitgevallen. Als het kan pakken we de draad weer op en bekijken we vanaf het 

moment dat we weer naar school kunnen wat nodig is om de overgang naar volgend jaar te 

bepalen. Ook nu worden digitaal toetsen afgenomen en opdrachten beoordeeld, deze resultaten 

zullen worden meegenomen.  

In de komende weken onderzoeken we of de overgangsnormen onder de huidige 

omstandigheden moeten worden aangepast of dat ze nog steeds toereikend zijn om de 

overgang te bepalen. Ik heb eerder al aangegeven dat het voor de meeste leerlingen helemaal 

geen issue is, omdat zij op basis van de huidige resultaten gewoon overgaan naar het volgende 

jaar.  

 

Drama-lessen 

Vanaf komende week wordt voor de klassen in leerjaar 1, 2 en 3, die nog geen drama-lessen 

hebben gehad, dit jaar wekelijks een drama-les ingeroosterd. Let op, de opdracht voor de 

leerlingen staat op vrijdag 10 april op Itslearning, tijdens het geplande online lesmoment in 

Teams is er gelegenheid hier vragen over te stellen. 

 

Persconferentie 21 april 

Op 21 april is een persconferentie gepland waarin nieuwe informatie wordt verwacht over de 

periode vanaf 28 april. Dat betekent dat een deel van de schoolleiding op woensdag 22 april 

bijeen zal komen om de consequenties hiervan te bespreken en daarover te communiceren.  

 

Voor vragen over onderwijs kan je nog steeds terecht op onderwijsvragen@lrc.nl 

 

Tot slot wens ik jullie allemaal fijne paasdagen, tijd om even te ontspannen en te genieten van 

het mooie weer.  

 

 

Met vriendelijke groet 

namens de schoolleiding 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector 

 


