
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Twee weken na het stopzetten van de lessen ziet de wereld van u en uw kind er anders uit. 
Docenten en leerlingen zijn in versneld tempo aan de slag gegaan met onderwijs op afstand. 
We proberen ervoor te zorgen dat de vakkennis van leerlingen op peil blijft. 
Dat vraagt het nodige van ons allemaal. 
 
Vanuit alle contacten die wij hebben met docenten, mentoren en leerlingen merken wij dat 
iedereen toe is aan een volgende stap: meer structuur aanbrengen in ons onderwijs op 
afstand. 
 
Nieuwe aanpak 
Op 31 maart horen we van de minister wat zijn plannen zijn met het onderwijs. We houden 
er rekening mee dat we op 6 april nog niet fysiek les mogen geven. Als dat inderdaad het 
geval is, starten we vanaf 6 april met de volgende aanpak. 
 
Er komt een afgeslankt rooster voor leerlingen en docenten waarin iedere docent een keer 
per week online lesgeeft. Daarnaast komen er per vak nieuwe planners waar leerlingen 
zelfstandig aan moeten werken. 
Leerlingen en docenten werken toe naar toetsmomenten in vastgestelde weken, zie 
onderstaand schema. Vooralsnog laten we de wijze en de weging van de toetsen afhangen 
van de situatie.  
Inmiddels hebben we besloten dat alle toetsen die wellicht al gepland stonden voordat de 
maatregelen werden genomen en de toetsen van T3 (voor klas 3, 4 en 5) niet doorgaan. 
 
Vanaf 6 april gaan we werken volgens het nieuwe rooster. 
 

week Activiteit  Opmerkingen 
6 april Les volgens rooster Afgeslankt rooster in Zermelo 
14 april Les volgens rooster   
20 april tot 1 mei Meivakantie   
4 mei Les volgens rooster 5 mei vrij 
11 mei Les volgens rooster   
18 mei Toetsweek 21 en 22 mei vrij 

25 mei Les volgens rooster   
1 juni Les volgens rooster 1 juni vrij 
9 juni Les volgens rooster   
15 juni Les volgens rooster   
22 juni Toetsweek   

29 juni Afronding schooljaar   

6 juli Afronding schooljaar   
13 juli Afronding schooljaar   
20 juli Zomervakantie  

 
 
 
 



 
Om deze manier van onderwijs succesvol te laten zijn, hebben we de volgende regels 
vastgesteld. 

- Leerlingen zijn aanwezig in de online les, ook in de online mentorles. Absenten 
worden door de docenten in Magister genoteerd; 

- Er wordt geen huiswerk in Magister genoteerd. De planners met opdrachten en 
dergelijke staan per vak in Classroom; 

- Leerlingen gedragen zich online zoals ze dat in de klas ook zouden doen;  
- Beeldmateriaal en/of geluidsfragementen uit de online lessen mogen niet via social 

media of welk ander kanaal dan ook gedeeld worden; 
- Naast de online lessen werken leerlingen zelfstandig aan de overige opdrachten. 

 
We willen u vragen erop toe te zien dat uw kind serieus aan zijn/haar onderwijs werkt. Het 
vraagt inzet, zelfstandigheid en discipline. We realiseren ons dat dat niet voor iedere puber 
even gemakkelijk zal zijn, maar hopen dat het ontwikkelen van deze vaardigheden een les is 
voor het leven. Uiteraard bieden we en ondersteuning waar nodig. 
 
Veelgestelde vragen 
Gaat de toetsweek door? 
De geplande toetsen in de toetsweek in maart voor klas 3, 4 en 5 gaat niet door.  
 
Hoe moet dat nu met overgaan? 
Deze tijd is zeer uitzonderlijk, niemand van ons heeft dit ooit meegemaakt. Er is geen beleid 
voor en afspraken die gemaakt worden kunnen ieder moment door de realiteit worden 
ingehaald.  
We snappen dat u zich zorgen maakt over de overgang naar het volgende leerjaar, over 
cijfers die misschien niet meer opgehaald kunnen worden en de consequenties daarvan. U 
mag erop vertrouwen dat we met zorg, aandacht en hart voor uw kind zullen kijken naar wat 
kansrijk is voor het volgende leerjaar.  
  
Mijn kind wordt overstelpt met mails en nieuwe opdrachten.  
Van ieder bericht dat in Classroom wordt gezet, ontvangt uw kind een mail. Dat kan 
inderdaad wat veel worden. We gaan docenten vragen in de planning voor de periode na 6 
april niet tussendoor wijzigingen aan te brengen. Houdt u er wel rekening mee dat de ene 
docent kiest voor weekplanning en een andere voor een planning van vier weken. 
Leerlingen moeten zich ook realiseren dat onderwijs thuis iets anders is van huiswerk. Het 
vraagt nu eenmaal meer tijd.  
 
Tot slot 
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, brengen we u op de hoogte. 
 
Wij wensen u en uw kind veel sterkte, succes en gezondheid toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
De schoolleiding 

 


