
 

 

  

 

 

 

Aan de leerlingen van de onderbouw en vwo 4 en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 
Datum: 1 april 2020 

Ons kenmerk: 200401kkn/2.corr/corr.algemeen 

Onderwerp: Sluiting scholen tot de meivakantie 
 
 

 

 

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteren heeft de minister-president in een persconferentie bekend gemaakt dat de 

scholen tot in elk geval 28 april gesloten blijven. Over de periode daarna is nog 

onzekerheid. Het kabinet heeft de hoop dat we daarna voorzichtig weer delen van het 

normale leven kunnen oppakken, maar ook dat is onzeker. Er is nu duidelijkheid over de 

periode tot de meivakantie, maar nog onduidelijkheid over de periode erna. 

 

Met de informatie die we nu hebben gaan we ervan uit dat we vanaf 6 mei weer kunnen 

beginnen met een vorm van onderwijs op school. Vanaf dat moment kunnen we ons op 

school gaan richten op de voorbereidingen op toetsweek 4. Eerder lieten we jullie al 

weten dat toetsweek 3 niet doorgaat. Eventueel kunnen docenten besluiten om periode 3 

op een andere manier af te sluiten met een cijfer, bijvoorbeeld via een opdracht. Dat kan 

al in de periode voor de meivakantie. 

 

We kunnen ons voorstellen dat jullie je zorgen maken, over leerachterstanden en over 

overgaan naar het volgende leerjaar. Ik wil nog eens benadrukken dat alle kinderen in 

Nederland en veel kinderen op de wereld in dezelfde situatie zitten. Zodra we weer naar 

school kunnen zullen we onze leerlingen tegemoet komen op hun niveau en een 

oplossing bedenken. 

 

In onze bevorderingsnorm werken we met periodecijfers. We gaan het voorstel doen bij 

de Deelraad (die een verandering in de bevorderingsnorm moet goedkeuren) om in 

plaats daarvan dit jaar met een doorlopend jaarcijfer te werken. Elke toets telt dan het 

hele jaar mee voor je eindcijfer. Zo voorkomen we dat de leerlingen er last van hebben 

dat er in periode 3 en 4 minder cijfers zijn gegeven. We gaan er nu vanuit dat na de 

meivakantie de lessen weer kunnen beginnen en toetsweek 4 kan doorgaan. Het is dan 

mogelijk om een goede inschatting te maken van waar onze leerlingen het beste op hun 

plek zijn volgend schooljaar. We zullen de huidige situatie daarbij natuurlijk meenemen 

en bij grote twijfel, meer dan anders, leerlingen het voordeel van de twijfel geven. 

Eventueel kunnen we gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om leerlingen 

voorwaardelijk te bevorderen.  

 

Maar alles kan veranderen als de scholen ook na de meivakantie niet open kunnen. Een 

goede voorbereiding op toetsweek 4 wordt dan lastig. We hebben dan minder informatie 

om te beslissen over de overgang naar het volgende leerjaar. In de meivakantie, 

waarschijnlijk rond 21 april, neemt de minister het besluit of de sluiting van scholen nog 

een keer verlengd moet worden. We zullen de beslissingen die we nu nemen dan ook 

opnieuw bekijken. We brengen jullie daarna weer op de hoogte.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Deze tijd vraagt veel van de hele maatschappij, ook van onze school, de leerlingen en 

hun ouders. We doen ons best om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, 

maar realiseren ons dat dit niet kan zonder de hulp van de ouders en de inspanningen 

van de leerlingen. Hierdoor kunnen thuis spanningen ontstaan. Ouders die hier meer hulp 

bij nodig hebben dan onze mentoren kunnen bieden, kunnen zich wenden tot WIJ 

Eindhoven: www.wijeindhoven.nl. Zij kunnen u verder helpen. Daarnaast hebben wij een 

schoolmaatschappelijk werkster vanuit Lumens, die telefonisch contact met u en uw kind 

kan leggen. Wilt u hier gebruik van maken stuur dan een email met de naam van uw 

kind en de hulpvraag naar onze ondersteuningscoördinator, mevrouw Claudie 

Verspaandonk: vec@fritsphilips.eu.  

 

Tot de meivakantie geven we onderwijs op afstand. Dat evalueren we elke week, onder 

andere via een vragenlijst voor de leerlingen. Veel kinderen hebben hun weg in Teams al 

gevonden. Op de website https://vo.lesopafstand.nl/ staat informatie voor ouders om 

hun kind te kunnen begeleiden bij het schoolwerk. Sommige leerlingen werken deze 

dagen op een laptop die zij van school geleend hebben. Voor technische problemen 

kunnen zij op dinsdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur terecht in de 

Mediatheek op school. Mocht uw kind alsnog een laptop willen lenen, dan kan hij/zij dat 

aangeven bij de leerlingcoördinator, natuurlijk zolang de voorraad strekt. 

 

We maken samen het beste van deze ingewikkelde tijd. Ik hoop alle leerlingen 

binnenkort in goede gezondheid weer op school te zien! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

Rob Schuurmans 

Rector 
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