
 
  

 
Informatiebulletin 17 maart 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Onderwijs op afstand 
We staan als scholen in een keer voor de opdracht om onderwijs op afstand te gaan organiseren, met 
gebruikmaking van diverse ICT-oplossingen. U zult begrijpen dat dit niet in 1 of 2 dagen geregeld is. We 
werken onder hoge druk in een paar dagen aan een nieuwe lesinrichting, waar normaal een periode van 
een paar maanden voor staat. 
De docenten zijn nu achter de schermen druk bezig om lessen via chats mogelijk te maken, om 
lesopdrachten in Somtoday en itslearning klaar te zetten, etc.  
Wat het beste gaat werken, moet nog blijken.  
 
Dat bekent dat ons voornemen om morgen 18 maart met onderwijs op afstand te starten niet haalbaar is. 
We streven naar de start van het onderwijs op afstand op donderdag 19 maart aanstaande, zoveel als 
mogelijk volgens het normale lesrooster dat in Somtoday staat voor de leerlingen. We zoeken nog naar 
passende oplossingen voor de creatieve vakken en LO-lessen. 
Echter, houdt u er rekening mee dat veel lessen nog niet gelijk lopen zoals verwacht. Internetverbindingen 
kunnen storing geven, onduidelijkheden over opdrachten en instructies zullen optreden, oftewel het is 
experimenteren met elkaar de komende tijd.  
 
Op korte termijn zal uw dochter/zoon een handleiding ontvangen voor het installeren van Microsoft Teams 
(platform voor online lessen volgen). Mocht blijken dat problemen optreden bij het installeren van deze 
tool, dan zal er individuele ondersteuning geboden worden. 
 
Wij hopen op uw begrip. Wij doen er alles aan om te zorgen dat het onderwijs de komende weken met 
goede kwaliteit kan verlopen. 
 
Eindexamenkandidaten 
Zoals gisteren al aangekondigd zijn alle toetsen, ook voor de eindexamens, on hold gezet. Digitale afnames 
van toetsen zijn verboden, omdat dit een onbetrouwbare en daarmee ongeldige wijze van examineren is.  
Het Ministerie van O&W gaat deze week helderheid geven over hoe hier landelijk mee omgegaan moet 
worden. Tot die tijd worden geen S-toetsen afgenomen.  
Wel is het van groot belang dat examenleerlingen de stof regelmatig blijven oefenen. Wanneer er weer 
toetsen gepland kunnen worden, zullen we een termijn van 3 dagen hanteren tussen de aankondiging van 
een toets en de afname.  
Wij houden u op de hoogte van wat er landelijk over de eindexamens afgesproken gaat worden. 
 
Annuleren excursies 
De excursie vanuit Biologie die gepland stond op 3 april aanstaande voor Havo 5 en Vwo 6 zal geen 
doorgang vinden.  
 
De excursies naar Breendonk die voor 6 en 7 april 2020 gepland stonden, zijn geannuleerd. We 
onderzoeken de mogelijkheid om deze op een later tijdstip in het schooljaar alsnog te laten doorgaan.  
 



De reis naar Berlijn die van 5 tot 9 mei 2020 gepland staat zal naar alle waarschijnlijkheid ook niet door 
kunnen gaan. Het definitieve besluit hierover zullen we binnenkort nemen. 
 
Wanneer excursies en reizen definitief geannuleerd worden, zullen wij aan ouders/verzorgers die al betaald 
hebben hiervoor, dat bedrag terugstorten. 
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