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Beste leerling en ouder/verzorger, 
 
Gisteren heeft het kabinet besloten dat de scholen nog minimaal tot en met 28 april gesloten zijn 
voor onderwijs. Deze datum valt in onze meivakantie. Dit betekent dat onze school op zijn vroegst 
op woensdag 6 mei weer open gaat. In de week van 20 april maakt het kabinet duidelijk hoe de 
werkelijkheid er na 28 april uit komt te zien. 
 
Onderwijs op afstand 
Inmiddels zijn we twee weken onderweg met onderwijs op afstand. En we leren met z’n allen nog 
iedere dag. Leerlingen en docenten geven aan de onderlinge interactie te missen. Om dit te 
bevorderen zijn alle docenten vanaf volgende week daadwerkelijk live tijdens de ingeplande lessen 
en op dat moment beschikbaar voor vragen. Docenten die wat minder wegwijs zijn in Teams 
krijgen daarbij hulp van docenten met veel kennis en ervaring. 
  
Overgang naar het volgende leerjaar 
De school blijft langer dicht. We zullen de komende tijd meer zogenaamde formatieve toetsen 
afnemen. Dat zijn toetsen waarvoor geen cijfer wordt behaald. Deze toetsen geven wel een goed 
beeld of de leerling de leerstof beheerst. Voorbeelden van formatieve toetsen zijn opdrachten 
tijdens lessen, tussentijdse oefeningen, presentaties en spreekvaardigheid. Daarnaast kan er 
getoetst worden mét cijfer door het inleveren van werkstukken en presentaties. Dit wordt vooraf 
duidelijk gecommuniceerd door de docent. Op die manier willen we de voortgang van leerlingen op 
afstand blijven volgen. Dit alles heeft natuurlijk gevolgen voor de wijze waarop we op het eind van 
het jaar kunnen besluiten of leerlingen worden bevorderd of niet. Extra aandachtspunt in dit 
verhaal zijn de voorexamenjaren omdat die reeds bezig zijn met het PTA. We zijn bezig na te 
denken over dit thema en verschillende scenario’s aan het verkennen. Volgende week hopen we 
jullie hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. 
 
Omgaan met deze situatie 
Door het coronavirus is het leven van iedereen flink veranderd. De huidige thuisblijfsituatie roept 
misschien een heleboel vragen bij je op. En misschien loop je als ouder of kind tegen problemen 
aan. Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut vind je veel tips over het omgaan met deze 
nieuwe thuissituatie. https://www.nji.nl/coronavirus 
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Heeft u als ouder zorgen over uw kind (niet onderwijs gerelateerd) en wilt u in contact komen met 
een hulpverlener? Neem dan contact op met het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) van uw gemeente. 
Voor school gerelateerde zaken kunt u uiteraard contact opnemen met de mentor. 
 
 
Ik hoop van harte dat jullie, je familie en dierbare naasten gezond zijn en blijven.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Monique van Roosmalen 
rector 


