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Beste ouders en leerlingen, 
 
Het is vakantie! Een vakantie die de leerlingen zeker verdiend hebben. In een hoog tempo is 
er een omschakeling gemaakt naar afstandsonderwijs. Dat gaat nu over het algemeen heel 
aardig, maar het is natuurlijk niet wat we willen. Bij onderwijs hoort persoonlijk contact, 
elkaar in de ogen kunnen kijken, als is het van anderhalve meter. 
In deze nieuwsflits een vooruitblik op de situatie na 1 juni als de scholen hopelijk weer 
gedeeltelijk open kunnen en wat mededelingen over de huidige situatie. 
 
Prettige vakantie! 

 
Het hoge woord 
Het hoge woord is er uit. Na 1 juni mogen we mogelijk, gefaseerd en binnen de anderhalve 
meter richtlijnen van het RIVM weer open voor alle leerlingen. De minister president heeft 
scholen de opdracht gegeven zich daarop voor te bereiden en dat gaan we dus ook doen. 
Binnen de maatregelen van het RIVM om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan 
is het niet mogelijk normaal klassikaal onderwijs te geven. We moeten dus keuzes maken en 
leerlingen voor die activiteiten naar school laten komen die niet (goed) mogelijk zijn in het 
huidige afstandsonderwijs. Daarnaast willen we vooral die leerlingen naar school halen die 
het meest gebaat zijn bij begeleiding op school. Voor de rest (en dat zal het grootste deel zijn) 
gaat het afstandsonderwijs gewoon door. 
 
Activiteiten die we op school willen organiseren zijn mentorcontact (individueel of in 
groepjes), lesactiviteiten in kleine groepen die niet thuis kunnen, bijvoorbeeld practica, 
kijkluistertoetsen, atelieruren voor kunstleerlingen. Omdat we dit moeten spreiden over 
lokalen en over de tijd kan dat maar op kleine schaal. We geven hierbij voorrang aan de 
voorexamenklassen. 
 
De toetsweek aan het einde van het schooljaar zullen we beperken tot de SE onderdelen van 
V4, H4 en V5 die afgenomen moeten worden. Voor de overige klassen organiseren we geen 
toetsweek. Binnen de anderhalvemeter maatregelen kost dat onevenredig veel tijd en ruimte 
die dan niet voor onderwijs gebruikt kan worden. Het zal dus zorgen voor grotere 
leerachterstanden. Bovendien levert dat dan per vak hoogstens één cijfer op. We willen 
helemaal al niet dat die laatste toetsweek als een soort van ‘overgangsexamen’ gezien wordt. 
 
Voor de periode van 1 juni tot en met het einde schooljaar gaan we de jaaragenda aanpassen. 
Er zullen activiteiten vervallen die we onder deze omstandigheden niet kunnen organiseren, 
zoals de profielafsluitingen. Voor andere activiteiten zoals de diploma uitreiking moeten we 
een alternatieve vorm vinden. We zullen dit plan na de meivakantie publiceren. 



 
 
Toetsen en beoordelen, overgang 
Het is nodig zicht te hebben op de voortgang van leerlingen, of ze werken en hoe ze werken 
en in welke mate ze zich de leerstof eigen hebben gemaakt. Dat is nodig om te kunnen 
beoordelen of leerlingen aan het eind van het schooljaar door kunnen naar het volgende 
leerjaar en naar welk niveau (in sommige gevallen). Omdat toetsen in de klassieke vorm niet 
mogelijk zijn nu (alle leerlingen op dezelfde plek tegelijkertijd dezelfde toets laten maken) 
gebruiken we formatieve toetsen die beoordeeld worden met een O(nvoldoende) V(oldoende) 
of G(oed). Daarvoor hebben we speciale kolommen in Magister gemaakt zodat ouders en 
leerlingen de feedback op de toetsen ook kunnen zien.  
 
Het is ons plan dat teamleiders samen met mentoren en vakdocenten snel na de meivakantie 
inventariseren hoe leerlingen ervoor staan zodat leerlingen die nog niet op koers liggen om 
over te gaan gericht begeleid en ondersteund kunnen worden in de komende weken. Dat kan 
bijvoorbeeld betekenen dat deze leerlingen vaker op school moeten komen.  
 
 
Schoolexamens 
De toetsen van TW3 voor H5 en V6 zijn nu allemaal afgenomen. Na de vakantie zijn er eerst 
uitgebreide inhaaltoetsen omdat door de coronacrisis meer leerlingen toetsen hebben gemist. 
Daarna volgen nog herkansingen waarbij leerlingen dit keer 2 toetsen mogen herkansen. Het 
tijdschema daarvoor is voor de vakantie verspreid. Het lokalen- en surveillance rooster voor 
de inhaaltoetsen is ook al gemaild. 
 
 
RV toetsen voor H5 en V6 
Het Cito heeft aanvullende informatie over de Resultaat Verbeterende Toetsen gepubliceerd. 
RV toetsen zijn de ‘herexamens’ die leerlingen na het afsluiten van het schoolexamen voor 
maximaal twee vakken mogen doen en die met het SE cijfer gemiddeld worden om te komen 
tot een beter eindcijfer. We kunnen nu een plan gaan maken voor de RV toetsen die tussen 4 
juni en 1 juli georganiseerd zullen worden. Dat plan zullen we na de meivakantie publiceren. 
 
 
Buitenlandse reizen 
In verband met de coronacrisis was al eerder besloten dat de buitenlandse reizen voor H4 en 
V5 dit schooljaar niet door kunnen gaan. De schoolleiding heeft nu ook besloten dat we de 
reizen niet gaan verplaatsen naar september of oktober maar dat de reizen voor deze jaargang 
leerlingen niet door kunnen gaan. Dat is spijtig en we doen het met pijn in het hart maar we 
kunnen nu niet garanderen dat  het haalbaar is om de reizen goed en veilig te organiseren in 
de herfst. 
De ouders krijgen het betaalde geld terug, we zijn dat nu aan het afhandelen samen met het 
bedrijfsbureau van NUOVO en in overleg met de organisatoren.  
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