
 

Aan:  leerlingen en hun ouders/verzorgers  

Datum: 22 april 2020 

Betreft: verlenging schoolsluiting, update 22 april 

 

 

 

Beste leeringen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Tijdens de persconferentie van gisteravond heeft minister-president Rutte toegelicht hoe de 

smart lockdown in ons land precies wordt verlengd. Er is een lichte versoepeling van de 

coronaregels aangekondigd, bijvoorbeeld door het gedeeltelijk openstellen van de basisscholen 

na de meivakantie. Maar alle scholen in het Voortgezet Onderwijs blijven gesloten. Wel heeft 

de minister-president het Voortgezet Onderwijs gevraagd zich voor te bereiden op een 

gedeeltelijke openstelling van de scholen per 1 juni a.s., met daarbij handhaving van de 

gedragsregels van de “anderhalvemeter samenleving”.  

 

Ook alle scholen van NUOVO Scholengroep zijn dus langer dicht. In ieder geval tot  

1 juni a.s. hebben we daardoor de tijd om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op het weer 

openen van de school.  

 

Na de meivakantie gaan we voort op de ingeslagen weg van het afstandsonderwijs. We 

blijven online lesgeven, videobellen en huiswerk opgeven. Dat is nog een beetje wennen, maar 

we zijn er heel trots op hoe leerlingen en leraren nu samen het onderwijs invullen. We letten 

goed op elkaar in deze lastige tijd en hebben aandacht voor alle leerlingen.  

 

Nieuwe kolom in Magister 

Zoals jullie wellicht al hebben gezien, hebben we in Magister een kolom OOA (onderwijs op 

afstand) aangemaakt. In deze kolom kunnen docenten aangeven hoe zij de inzet/werkhouding 

(o-m-v-g) van leerlingen voor hun vak in deze periode beoordelen. Uiterlijk vrijdag 8 mei heeft 

elke docent deze kolom ingevuld. We zullen docenten vragen deze kolom begin juni en aan het 

eind van het schooljaar nogmaals in te vullen. Zo blijft er voor alle leerlingen een kans zich op 

dit onderdeel te verbeteren, als dat nodig mocht zijn. En zo hebben we goed in beeld of 

leerlingen voldoende aansluiten bij het onderwijs zoals we dat nu aanbieden.  

Uiteindelijk gebruiken we de informatie over de inzet/werkhouding van leerlingen mede om de 

overgang aan het eind van het jaar te kunnen bepalen. Het is dus belangrijk deel te blijven 

nemen aan het onderwijs op afstand zolang dat duurt en ook alert te blijven op deadlines. 

 

Programma tot einde schooljaar 

Nu we weten dat we niet eerder dan begin juni kunnen starten met de gefaseerde invoering van 

fysiek onderwijs, brengen we in de meivakantie en de dagen daarna goed in beeld wat de kern 

is van elk vak tot het einde van het schooljaar. Dit is er vooral op gericht om goed voorbereid 

de overstap naar het volgende leerjaar te kunnen zetten.  

Uiterlijk 11 mei publiceren we voor elk vak de planner tot het einde van het schooljaar. Deze 

verandert niet als we tussentijds wel weer fysieke lessen gaan aanbieden. In deze planner 

nemen we ook op hoe elk vak de vorderingen van de leerlingen meet. Dat kan door middel van 

online toetsen, maar evengoed door opdrachten die worden ingeleverd met een cijfer te 

beoordelen. We zullen erop toezien dat er geen enorme toetsdruk ontstaat en ook dat er een 

evenwichtige spreiding is van deadlines. Voor de periode waarin we nog volledig onderwijs op 

afstand aanbieden hebben we gekeken naar het online lesrooster en kleine wijzigingen 

aangebracht. Dit rooster gaat in op 6 mei en wordt uiterlijk een week vooraf gepubliceerd.  

  



 

Communicatie 

Om leerlingen, ouders en collega’s steeds goed op de hoogte te houden van alle maatregelen 

die landelijk en op school worden genomen vind ik het belangrijk goed te worden geïnformeerd. 

Met dit doel heb ik vandaag, woensdag 22 april, een conference call met een groep ouders die 

heeft gereageerd op mijn eerdere oproep en morgen met een groep collega’s. In deze 

gesprekken gaan we in op de voortgang van het onderwijs op afstand, weer terug naar school 

en de overgang naar volgend jaar. Deze informatie nemen we, net als de reacties op 

onderwijsvragen@lrc.nl, mee in onze besluitvorming.  

 

Over het algemeen verloopt het online leren prima, maar eventuele problemen of knelpunten 

horen we als schoolleiding graag. Stuur dergelijke meldingen, vragen of opmerkingen vooral 

naar onderwijsvragen@lrc.nl. 

 

Tenslotte wens ik iedereen namens alle collega’s van het LRC een hele fijne meivakantie toe, in 

goede gezondheid.  

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep, 

Leon de Wit en Jonne Gaemers 

 

 

 

Eric Hordijk 

rector 
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