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Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,  

Inmiddels is er een hele maand verstreken sinds de sluiting van de scholen. Met vallen en opstaan 
raken we een beetje gewend aan de 1,5 meter maatschappij. Allemaal snakken wij weer naar het 
normale leven, zelfs met een stralend zonnetje dat het leed ietwat verzacht. We bieden zo goed en 
zo kwaad als het gaat afstandsonderwijs. We vinden enigszins acceptabele oplossingen voor 
examenjaar en voorexamenklassen. En tegelijkertijd kunnen we niet tevreden zijn met wat we 
bieden. 

Hartelijk dank voor alle bemoedigende mails, kaarten en andere blijken van begrip die wij hebben 
mogen ontvangen. Ook de tips en ervaringen die met ons gedeeld worden, zijn prettig. Waar 
mogelijk passen wij aan. Heel bemoedigend is het ook wanneer ouders aangeven dat het even tijd 
heeft gekost, maar zoon of dochter nu goed aan het werk is. 

Ondertussen wordt hier dagelijks nagedacht over de gevolgen van de huidige onderwijssituatie voor 
de leerlingen en houden wij rekening met alle mogelijke scenario’s voor het (gedeeltelijk) hervatten 
van de lessen. Telkens gaat het om dezelfde vragen: Waar heeft de leerling het meest baat bij? Wat 
mag en wat kan? Wat zijn de risico’s? Zelden is de situatie zo complex geweest en de mogelijkheden 
zo beperkt. 

Waarmee kunnen wij u/jullie geruststellen? In de eerste plaats is iedereen in onderwijsland zich heel 
bewust van de problemen en ten tweede zitten we allemaal in hetzelfde schuitje. Het streven is de 
leerlingen weer allemaal op het juiste niveau te krijgen. De overgang van het ene naar het andere 
jaar is geen eenvoudige. Waar mogelijk nemen wij de leerlingen mee, tenzij de inzet en dus ook de 
voortgang in deze laatste periode sterk achterblijft, of al het hele jaar duidelijk was dat dit geen 
verstandige beslissing zou zijn. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen zijn dan meestal al op de hoogte. 
Vanzelfsprekend wordt met achterstanden rekening gehouden en zeker in de bovenbouw wordt om 
die reden waar nodig met kleinere klassen gewerkt. Kortom geen zorgen over de ontwikkeling van de 
leerlingen. Daar zitten we bovenop. 

Op korte termijn leeft vooral de vraag hoe wij op een veilige manier de lessen kunnen hervatten 
zodra de overheid daarvoor groen licht geeft. Aan het antwoord wordt gewerkt en wij laten dat zo 
snel mogelijk weten als de beslissing daar is. Iedereen zal begrijpen dat de opvang van 1000 



leerlingen (examenleerlingen volgen geen lessen meer) met een onderlinge afstand van 1,5 meter 
niet te realiseren is. Het wordt hoe dan ook kunst en vliegwerk. 

Met de inzet van allen en uw/jullie ondersteuning gaan wij dit schooljaar zo goed mogelijk afronden. 

Voor nu wens ik iedereen een goede meivakantie: even niet achter de computer, geen huiswerk, 
niemand achter de vodden zitten, daar zijn we allemaal hard aan toe. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
mevr. drs. R.M. Valkenborg,  
rector 


