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Beste leerling, geachte ouder, 

 

Het is, mede door de meivakantie, alweer even geleden dat wij een bericht hebben gestuurd. 

Daarom sturen we dit bericht aan alle leerlingen en ouders. Ook aan de examenleerlingen en hun 

ouders, ook al is een belangrijk deel van de informatie in dit bericht niet meer op hen van 

toepassing. Over alle zaken die met het schoolexamen en de diplomering te maken hebben, wordt 

apart met examenleerlingen en hun ouders gecommuniceerd.  

 

We vinden het fijn om te vermelden dat een groot deel van de examenleerlingen inmiddels klaar 

is. Een kleiner deel is druk met het maken van herkansingen, zodat zij ook voor 4 juni het 

onderwijs kunnen afronden. Na 4 juni is er dan nog een mogelijkheid om een RV-toets te maken, 

waarmee leerlingen hun resultaat nog kunnen verbeteren, vergelijkbaar met de oorspronkelijke 

herexamens. Voor alle geslaagden organiseren we landelijk op 4 juni een feestelijk moment.  

 

Planners 

Dinsdag 12 mei in de ochtend zijn de planners van alle vakken aan alle leerlingen verzonden. Alle 

mentoren hebben de set van hun klas ook ontvangen. Deze planners gebruiken we tot aan de 

zomervakantie, onafhankelijk van de vraag of het onderwijs online of fysiek wordt aangeboden. 

Zoals afgesproken gebruiken we Itslearning voor de meer gedetailleerde planning per week.  

 

Overgangsnormen 

De overgangsnormen in deze tijd vragen om extra aandacht. Met de medezeggenschapsraad 

hebben we enkele wijzigingen vastgesteld, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande 

overgangsnormen. We zoeken in deze bijzondere tijd de ruimte vooral in de bespreekzone: 

 We passen de normen niet aan waar het gaat om het maximaal aantal onvoldoendes of 

gemiddelde puntenaantallen.  

 Alle leerlingen die in aanmerking willen komen voor opstromen naar vwo of gymnasium 

worden besproken. 

 We verruimen de bespreekzone, zodat elke leerling die niet volgens de normen bevorderd 

wordt, wordt besproken.  

 In de bespreking nemen we de resultaten van de OOA-kolommen mee in de afweging. 

Deze kolom wordt drie keer ingevuld, nog een keer in juni en voor het eind van het 

schooljaar. 

 In het bespreekgebied hebben we de volgende opties: 

o Bevorderen naar het volgende leerjaar. 

o Afstromen (alleen als dit al voor 15 maart ter sprake is gekomen met leerling en 

ouders). 

o Zittenblijven (alleen in zeer uitzonderlijke gevallen, dit ter bepaling door de 

schoolleiding, op advies van de overgangsvergadering). 

o Deelname aan een Zomerschool* in de laatste schoolweek/eerste week 

zomervakantie (deelname is verplicht), om eventuele achterstanden voor maximaal 

2 vakken weg te werken om het succes in het volgende leerjaar te vergroten. Het 



 

aantal plekken in de zomerschool is beperkt. Deelname aan een zomerschool is ter 

bepaling van de schoolleiding, op advies van de overgangs-vergadering. 

 

De overgangsnormen staat op Itslearning, op het infoplein. We zullen hier een document aan 

toevoegen met bovenstaande aanvullende informatie. 

* De afgelopen jaren hebben we in de meivakantie een Lenteschool aangeboden, voor leerlingen 

die op voorspraak van mentoren en docenten extra ondersteuning kregen. Deze is 

vanzelfsprekend dit jaar niet doorgegaan. Wel krijgen we nu de mogelijkheid een zomerschool 

aan te bieden, wederom op voorspraak. Hierover zullen we te zijner tijd met de leerlingen die 

hiervoor in aanmerking komen contact opnemen.  

 

Oudergesprekken 

De oudergesprekken die begin mei stonden gepland zijn komen te vervallen. In de week van 25 

tot en met 29 mei organiseren wij leerlingenbesprekingen, waarbij de conrector, intern begeleider 

en mentor alle leerlingen bespreken. Naar aanleiding van de leerlingenbesprekingen vragen we 

de mentoren vervolgens contact op te nemen met de leerlingen en ouders om de uitkomst hiervan 

te bespreken. Zo krijgen we nog beter in beeld wat de leerlingen nodig hebben in de resterende 

weken van het schooljaar. 

 

Weer terug naar school 

Inmiddels is het bij iedereen bekend dat we vanaf begin juni weer fysiek onderwijs mogen 

aanbieden, in afwachting van het definitieve besluit van de overheid op 20 mei 2020. 

Vooruitlopend daarop zijn we bezig de school in te richten volgens de normen van het RIVM, dus 

met 1,5 meter afstand.  

 

Omdat we per dag een beperkt aantal leerlingen op school kunnen ontvangen, zal het online 

onderwijs in elk geval tot de zomervakantie doorgaan. Daarnaast zullen alle leerlingen de 

mogelijkheid krijgen om een aantal momenten per week fysiek op school te zijn. De focus ligt 

daarbij vooral op het elkaar weer ontmoeten. In de week van 25 mei zullen we laten weten hoe 

dit er voor elke leerling uit komt te zien.  

 

We hopen dat het goed met jullie blijft gaan! 

 

 

Namens de schoolleiding, 

 

 

Eric Hordijk 

rector 
 


