
 
  

 
Informatiebulletin 18 maart 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Vandaag zijn we de derde dag ingegaan van de schoolsluiting. Het nieuws volgt elkaar snel op, wat een 
groot beroep doet op de flexibiliteit van iedereen. Soms kruist ons informatiebulletin zich met nieuws uit 
de pers. Zoals gisteren, toen wij ons bulletin naar u verzonden kwam er bijna tegelijkertijd het mediabericht 
dat de eindexamens toch door mochten gaan. In dit bulletin verdere uitleg hoe we dit op gaan pakken. 
 
Eindexamens 
De minister heeft de scholen de opdracht gegeven om voortgang te geven aan het afnemen van de 
noodzakelijk S-toetsen voor het eindexamen. Alle ouders en leerlingen van Havo 5 en Vwo 6 ontvangen 
vandaag een brief waarin beschreven staat hoe dit vanaf maandag 23 maart aanstaande georganiseerd 
gaat worden. Aangezien we deze S-toetsen op locatie moeten afnemen, zullen we uiterst zorgvuldig de 
richtlijnen van RIVM met betrekking tot groepsgrootte en afstand tot elkaar in acht nemen. Ook zullen we 
zowel leerlingen als docenten met ziekteverschijnselen verzoeken niet naar school te komen. In de brief 
staat beschreven hoe de regels zijn voor leerlingen die door ziekte niet aan deze S-toetsen kunnen 
deelnemen en welke inhaalregelingen van toepassing zijn. 
 
In tegenstelling tot eerdere berichten van gisteren in de media is het niet de bedoeling dat we fysiek les 
gaan geven, ook niet aan examenleerlingen. Dus examenleerlingen komen alleen voor een toets naar 
school en worden verzocht daarna weer naar huis te gaan. De school blijft dus gesloten voor onderwijs tot 
6 april 2020. 
 
 

Onderwijs op afstand 
Vanaf morgen, donderdag 19 maart, is het reguliere lesrooster van kracht. Leerlingen worden geacht onder 
‘lestijd’ thuis met hun schoolwerk bezig te zijn. Dit doen zij aan de hand van het persoonlijke lesrooster. 
Opdrachten/studiewijzers staan klaar in Somtoday en/of Itslearning, dus het is van groot belang dat 
leerlingen beide kanalen goed in de gaten houden. Dit geldt ook voor de schoolmail. 
Er is nog steeds sprake van leerplicht, al is uw kind niet op de school maar thuis.  
Dat betekent ook dat u uw kind nog steeds ziek moet melden bij de receptie van de school, wanneer hij/zij 
niet in staat is schoolwerk te verrichten.  
 
Docenten kunnen hun klassen oproepen om ‘live’ in te schakelen bij een les middels Microsoft Teams. 
Microsoft Teams stelt docenten in de gelegenheid om te communiceren met hun klassen middels een 
chatfunctie, eventueel mét beeld en geluid. De’live’ lessen worden middels een link aangekondigd in 
Somtoday of via de schoolmail. Als zij geen link zien/ontvangen, betekent dit dat er géén ’live les’ 
plaatsvindt. In dat geval gaan de leerlingen zelfstandig aan de slag met de opdrachten die klaarstaan in 
Somtoday of Itslearning. Natuurlijk zijn docenten wel beschikbaar voor vragen tijdens het betreffende 
lesuur. Vragen kunnen gesteld worden via de schoolmail. 
Leerlingen ontvangen vandaag een mail met de handleiding voor dit programma Teams. Deze handleiding 
vindt u tevens terug als bijlage in deze mail. Mochten er ondanks het volgen van de handleiding problemen 
optreden, dan kan uw zoon/dochter zich richten tot de mentor. Hij/zij zal de vraag neerleggen bij de ICT-
afdeling. 



 
De kans is aanwezig dat er door het massale ICT-gebruik in Nederland maar ook daarbuiten, storingen in 
verbindingen gaan optreden. Wij hebben daar op dit moment geen oplossingen voor, omdat de oorzaak bij 
de servers zit van de bedrijven die deze ICT-tools beheren. Het is dus goed mogelijk dat lessen daardoor 
verstoord raken.  
 
Excursies 
De excursie naar Breendonk is voorlopig verzet naar 15 en 16 juni aanstaande, geheel afhankelijk van het 
verloop van de Corona-crisis. We hopen van harte dat we dan met de leerlingen op stap kunnen. Mocht dit 
niet tot de mogelijkheid behoren, dan zullen we u bijtijds hierover informeren. 
 
MEP-nieuws 
Aankomende 11 tot en met 15 mei 2020 zou de Limburgse MEP Conferentie 2020 plaatsvinden waaraan 
ook zes leerlingen van het Sint-Maartenscollege mee zouden doen. Omdat er sprake is van een conferentie 
waarbij er meer dan 100 leerlingen van verschillende scholen deelnemen, acht het MEP-bestuur het niet 
verantwoord deze conferentie plaats te laten vinden en is de Limburgse MEP Conferentie 2020 afgelast. 
Vooralsnog zal het niet zo zijn dat de conferentie op een aangepaste datum plaats zal vinden, maar zal het 
MEP haar werkzaamheden omtrent een nieuwe conferentie voortzetten in het jaar 2021. Hierbij zal er 
sprake zijn van een nieuwe lichting deelnemende leerlingen. Naar aanleiding van dit besluit en de sluiting 
van de scholen heeft het bestuur ook besloten de MEP On Tour’s in het schooljaar 2019-2020 niet door te 
laten gaan. Deze activiteit wordt doorgeschoven naar schooljaar 2020-2021. 
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