
 
  

 
Informatiebulletin 14 mei 2020 
 

Beste ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen, 
 
Vervolg Onderwijs na 1 juni 2020 
Vorige week, woensdag 6 mei, heeft de regering aangekondigd dat de heropening van de VO-scholen per 1 
juni 2020 overwogen wordt. Op 20 mei aanstaande wordt hierover een definitief besluit genomen.  
 
Vervolgens is op 8 mei jl. het Voorlopig Protocol Opstart Voortgezet Onderwijs gepubliceerd op de website 
van de VO-raad. Daarin staan, conform de richtlijnen van het RIVM, een aantal verplichtingen rond hygiëne 
en de 1,5 m afstand regels geformuleerd, waaraan iedere VO-school zich te houden heeft. Er is binnen onze 
school een werkgroep ingesteld om deze logistieke vraagstukken voor te bereiden, zodat ons 
schoolgebouw voor 1 juni gereed is om veilig leerlingen en docenten te ontvangen (looproutes, handgels, 
schoonmaak, e.d.). 
 
Daarnaast zullen wij als docententeam keuzes moeten gaan maken in hoe het onderwijs voor, het liefst 
alle, leerlingen voor een deel weer op school plaats kan vinden. Dit blijkt een heel lastige puzzel, omdat we 
te maken hebben met 1022 leerlingen, 75 docenten, vele verschillende vakken, profielen en clusters, 
beperkt aantal lokalen, smalle gangen/trappen, etc. 
 
We ondersteunen het principe dat leerlingen en docenten elkaar weer fysiek en veilig kunnen ontmoeten. 
Vooral de sociaal-emotioneel aspecten hierin vinden we van groot belang. Vandaar ook onze keuze om 
zoveel als mogelijk alle vakken te blijven aanbieden, wat ook het advies van de VO-raad is.  
Vele scenario’s zijn niet haalbaar omdat er geen goede oplossing is qua aantal leerlingen tegelijk in het 
gebouw of een passende bezetting door docenten. Of omdat we niet genoeg lokalen hebben voor de 
hoeveelheid groepen. Of omdat in het lesrooster een bepaalde variatie niet kan, want dan moet een 
docent 2 of 3 groepen tegelijk lesgeven. 
 
Voor de onderbouwklassen 1 t/m 3 lijkt het wel mogelijk om leerlingen via een opdeling van de klassen in 
kleine groepen van 8-10 leerlingen beurtelings, om de 3 dagen, naar school te laten komen. Dit programma 
wordt nu intern uitgewerkt en verwachten we volgende week met u te delen. 
 
Het grootste vraagstuk doet zich voor vanaf de bovenbouwklassen. Hierbij is de verscheidenheid in 
lesrooster groot, omdat iedere leerling een ander vakkenpakket heeft en zomaar opsplitsen in kleinere 
groepen, net als de onderbouwklassen, loopt vast in de logistiek er om heen. Navraag bij andere VO-
scholen laat zien dat niemand hiervoor op dit moment een oplossing heeft. 
 
We gaan eerst een inventarisatie doen: 

- via mentoruren voor de bovenbouw in groepen van 8-10 leerlingen, waarbij de ontmoeting o.a. gericht is 
op het inventariseren van de onderwijsbehoeften van de leerlingen: wat zou de komende weken nog 
specifiek aangeboden moeten worden? 

- via vragen aan vakdocenten in de bovenbouw welke specifieke curriculum-onderdelen zij in deze laatste 
periode alsnog willen aanbieden via een apart instructiemoment, zodat we de voor-examenklassen zo 
goed mogelijk voorbereiden op de aansluiting in de examenklas. 



Op basis hiervan komt er dan een apart lesrooster voor deze vakken, waar leerlingen op eigen behoefte bij 
aan kunnen sluiten. Dit specifieke maatwerk geeft de beste voorbereiding voor schooljaar 2020-2021. 
 
Toetsweek periode 3 of 4 
 
Er wordt geen algemene toetsweek meer georganiseerd dit jaar.  
 
Dit is met onze leerlingenaantallen te massaal om binnen de huidige Coronaregels uit te voeren. Het is aan 
docenten zelf om te bepalen welke gegevens nog nodig zijn om voldoende grond te hebben voor het 
uitbrengen van een bevorderingsadvies over de leerlingen. Soms zal de docent de keuze maken om alsnog 
voor de hele klas een toets af te nemen. Dit gebeurt in principe weer digitaal, tenzij de groep beperkt is van 
omvang en dit fysiek op school georganiseerd kan worden. Ook kan de docent de keuze maken om een 
deelgroep van de klas een toets te geven of individueel een toets af te nemen. Dit alles gebeurt in overleg 
tussen docent en betrokken leerlingen. Deze toetsen worden tijdens de ingeroosterde lessen afgenomen. 
 
Bevordering naar de volgende klas 
Zoals hierboven al kort aangegeven, bepalen de docenten op basis van hun gegevens of een leerling een 
positief bevorderingsadvies kan krijgen. Er resteren nu nog ongeveer 6 weken om eventuele laatste toetsen 
hiervoor af te nemen. Daarnaast wordt het advies gebaseerd op de inzet van de leerling en het resultaat 
van de gegeven opdrachten in de afgelopen weken. 
Het advies wordt door de mentor geformuleerd in overleg met de betrokken docenten. Net als andere 
jaren zullen de adviesgesprekken hierover na 1 juli aanstaande plaatsvinden.  
 
Toch diploma-uitreiking? 
Tijdens de laatste persconferentie is ook genoemd dat waarschijnlijk na 1 juli bijeenkomsten tot 100 
personen weer toegestaan zijn, mits de RIVM-voorschriften gewaarborgd zijn. Dit betekent dat wij 
onderzoeken of de diploma-uitreiking toch georganiseerd kan worden dit jaar. We zijn in overleg met de 
pastoor van de Theresia-kerk, een prachtige grote ruimte, waar we heel sfeervol per klas een feestelijk 
moment kunnen organiseren. Mocht hiervoor inderdaad toestemming gaan komen, dan gaan we alle 
klassen hiervoor apart uitnodigen, max. 30 leerlingen met hun ouders/verzorgers, om dit feestelijke 
moment bij te wonen.  
 
Lessen Drama geschrapt voor de rest van dit schooljaar 
Zoals sommigen misschien al in Somtoday hebben gezien, zijn de lessen Drama voor de rest van het 
schooljaar uit het rooster gehaald. Het blijkt niet mogelijk om digitaal voldoende kwaliteit in deze lessen te 
kunnen brengen, die anders namelijk juist op contact en interactie gestoeld zijn.  
 
Excursie Breendonk definitief afgelast 
Deze excursie was voorlopig verplaatst naar juni, maar gezien de omstandigheden kan deze ook in juni 
geen doorgang vinden en is dus ook definitief afgelast. 
 
Wat betreft excursies en reizen is het op dit moment nog uiterst onzeker wat er aan nationale of 
internationale reizen volgend schooljaar mogelijk zal zijn. Een uitspraak hierover is op dit moment niet 
mogelijk. 
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