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

Anderhalve week na de laatste update zijn we genoodzaakt een aantal voornemens weer bij te 

stellen. Hoe graag zouden wij het anders zien! Heropening van de middelbare scholen is op zijn 

vroegst 1 maart, na de voorjaarsvakantie. Wat kunnen wij onze leerlingen bieden? 

De eindexamenleerlingen: het huidige programma. Leerlingen kunnen om in het ritme te blijven de 

dagen waarop ze online les hebben ook naar school komen om in de gymzaal of studieruimte veilig 

de lessen te volgen. In de middag zijn er voor een aantal vakken i-uren waar ze met hun vragen altijd 

terecht kunnen buiten de reguliere fysieke lessen of de online lessen. 

De overige bovenbouwklassen (3 mavo, 3 en 4 havo, 3, 4 en 5 vwo): herstart van de lessen (helaas 

weer onder voorbehoud) op 1 maart. Op dit moment wordt de inzet van de leerling bijgehouden in 

de voortgangskolommen. Er worden bij een aantal vakken online toetsen afgenomen om te zien 

waar de leerlingen staan en welke ondersteuning ze nodig hebben. De behaalde cijfers tellen echter 

niet mee voor rapport of overgang. Daarvoor gebruiken wij de resultaten die behaald worden in de 

toetsweken. De eerste toetsweek staat nu gepland van 3 tot en met 10 maart voor 3 mavo, 4 havo en 

4/5 vwo. Voor die tijd kunnen de leerlingen (fysiek of online) met alle vragen terecht bij de docenten. 

De toetsweek voor 3 havo en 3 vwo start op 11 maart. Aangezien wij de toetsen op de meest veilige 

manier willen afnemen, hebben wij gezien het grote aantal leerlingen geen andere mogelijkheid. De 

te toetsen stof wordt zo spoedig mogelijk door de docenten kenbaar gemaakt. 

In de week van 15 februari zullen wel een paar schoolexamens in de voorexamenklassen afgenomen 

worden die al op de agenda stonden. De huidige maatregelen laten het afnemen van SE’s toe. De 

desbetreffende leerlingen ontvangen hier binnenkort een rooster voor. 

De onderbouw: er verandert, buiten de latere hervatting van de lessen, niets ten opzichte van de 

vorige brief. Ieder vak neemt 3 toetsen af binnen het rooster vanaf de herstart tot aan de 

zomervakantie. Deze toetsen vallen onder de herkansingsregeling. Een docent kan daarnaast de 

beheersing van de stof op verschillende manieren monitoren. Wanneer dit gebeurt door middel van 

een kleine overhoring telt het resultaat echter niet mee voor de overgang. Het is slechts ter indicatie 

van het niveau en de nodige ondersteuning. 

 



De voortgangskolommen voor alle leerjaren (uitgezonderd examenjaar) worden zichtbaar op 

woensdag 17 februari. 

Beste ouders en leerlingen, het is echt met pijn in het hart dat wij moeten constateren dat er 

voorlopig niet meer inzit. Laten we vooral de moed niet verliezen en focussen op wat we wel kunnen.  

We zijn blij met de feedback die we ontvangen van ouders en leerlingen uit de klankbordgroepen of 

op andere wijze. Daar waar mogelijk houden wij hier rekening mee en passen wij aan. 

Voor nu sluit ik mede namens al het personeel weer af met de hoop zeer snel met beter nieuws te 

komen en de wens dat u/jullie allen gezond blijven. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
mevr. drs. R.M. Valkenborg, 
rector 
 


