
Geachte ouders/verzorgers, 

Vanaf 2 juni mogen de VO scholen weer open en gaan wij op school zoveel mogelijk de beroepsgerichte 

vakken en coaching geven aan de leerlingen van leerjaar 3. De lessen van de AVO vakken en de extra 

ondersteuning blijven nog online doorgaan. De leerlingen krijgen 3 weken les en vervolgens zal vanaf 

22 juni de SE4 toets week op school worden afgenomen. De RIVM richtlijnen en het protocol opstart 

VO zijn leidend bij de uitvoering van het onderwijs. We streven ernaar om leerjaar 3 volledig af te 

ronden zodat uw kind goed voorbereid aan het laatste examenjaar kan beginnen.  

Dit betekent voor uw kind dat profiel Bouw, Wonen & Interieur volgt het volgende: 

• Uw kind zal wekelijks 4 blokken van 3 uur praktijklessen op school volgen. De groep wordt 

opgedeeld in 3 groepen van ongeveer 8 leerlingen met per groep 1 docent als begeleider. 

 

• Naast de praktijklessen volgt uw kind ook theorielessen op school (de online lessen via ‘Ms 

Teams’ op dinsdagochtend en donderdagochtend komen hiermee te vervallen) 

 

 

• Elke leerling heeft 1 coach uur op school. De coach zal dit uur samen met het groepje 

coachleerlingen (max 7 ll.) bespreken hoe het gaat met de leerling en of de leerling goed op weg 

is wat schoolzaken betreft (huiswerk, online lessen volgen, plannen en leren van de vakken voor 

de SE4 toets week).  

 

• Elke leerling heeft 2x anderhalf uur per week extra ondersteuning via ‘Zoom’.  

 

Bovenstaande 4 onderdelen zijn verplichte schoolactiviteiten voor uw kind. Wilt u met mij contact 

opnemen, voor 28 mei 2020, als het niet mogelijk is voor uw kind om aan 1 of meerdere onderdelen 

deel te nemen. Alleen dan kan er sprake zijn van geldig verzuim. 

 

Voor een optimaal en gezond schoolklimaat is het belangrijk om met elkaar de volgende afspraken te 

maken: 

• Leerlingen komen alleen naar school toe als ze klachtenvrij zijn. Bij enige twijfel moet er voor 

worden gekozen om thuis te blijven. Ouder(s)/verzorger(s) moeten de leerling telefonisch 

afmelden op school. 

• Wanneer een leerling gedurende de dag klachten ontwikkelt (koorts, neusverkoudheid, hoesten 
en/of moeilijk ademen/benauwdheid) gaat de leerling, na overleg met de teamleider of zijn 
vervanger, naar huis. Ouders/verzorgers worden door school gebeld als hier sprake van is.  

 

• Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is 
de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school. Als hiervan sprake is wilt u dit dan 
doen in overleg met de teamleider. Dit geldt ook voor leerlingen van wie gezinsleden tot de 
risicogroep behoren. Ook zij kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs.  

 

• Leerlingen dienen op het schoolterrein de 1,5m en de hygiëne maatregelen na te leven en 
instructies van toezichthouders en personeel van de school op te volgen. Indien leerlingen zich 
hieraan niet houden kunnen ze niet langer deelnemen aan de schoolactiviteiten op school. Vanuit 
school zal er contact met u worden opgenomen. 



 

Om u alvast een beeld te geven van de verdere afronding van dit schooljaar heb ik nog de 

volgende informatie voor u. 

Maandag 6 juli en dinsdag 7 juli zullen de herkansing en het inhalen van SE3 gaan plaatsvinden 

op school. Uw kind heeft zicht hier al eerder voor opgegeven. De leerlingen die het betreft 

worden hierover nog individueel geïnformeerd. 

Woensdag 8 en donderdag 9 juli gaan de herkansingen en eventueel het inhalen van SE4 plaatsvinden. 

Op woensdag 15 juli zullen we de rapporten gaan uitreiken aan de leerlingen. Verdere informatie 

hierover volgt later. 

 

We proberen de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de schoolexamens. Als uw kind nog 

meer extra ondersteuning op een bepaald gebied nodig heeft verneem ik dat graag van u. De 

schoolreis naar Disneyland Parijs gaat, zoals u wellicht al had verwacht, definitief niet door. 

Onze docenten hebben er zin in om jullie kind(eren) weer te ontmoeten. Ook al is het voor een ieder 

op een eigen manier weer spannend. Het zijn bijzondere tijden waarbij het belangrijk is om goed met 

elkaar in contact te blijven. Ik nodig u dan ook uit om contact te zoeken met de coach of met mij om 

indien nodig informatie over uw kind te delen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Dhr. C. Gerrets 

Teamleider leerjaar 3 

Stanislascollege Krakeelpolderweg 

E-mail: gerc@stanislascollege.nl 

 

 


