
 

 

  

 

 

 

 

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

 

 

 
Datum: 15 april 2020 

O ns  kenmerk: 200415/mhk/2.CORR/correspondentie algemeen 

O nderwerp: afronding schooljaar 
 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen, 

 

Vorige week berichtte ik jullie over de sluiting van de scholen tot de meivakantie. We 

weten op dit moment niet meer dan toen, maar vanuit de mededelingen van de minister-

president lijkt het onwaarschijnlijk dat daarna de scholen weer volledig open kunnen.  De 

beslissing daarover wordt verwacht rond 22 april. Kort daarna kunnen we een aantal 

beslissingen nemen en jullie daarover informeren. Je krijgt in de meivakantie van ons 

bericht. 

 

Ik kan me voorstellen dat je nog altijd veel onzekerheid voelt. Die kan ik voor het 

grootste deel niet wegnemen, daarvoor is nog te onzeker wat er gaat gebeuren. Ik kan je 

wel vertellen waar we nu mee bezig zijn, zodat je hopelijk wat gerustgesteld wordt.  

 

Op dit moment werken we drie mogelijkheden uit. 

  

1. De scholen gaan weer open na de meivakantie; 

2. De scholen gaan gedeeltelijk open na de meivakantie (bijvoorbeeld voor sommige  

leerjaren of voor kleinere groepen);  

3. De scholen blijven langer gesloten. 

 

1. De scholen gaan weer open na de meivakantie 

 

Als de scholen weer open kunnen na de meivakantie, dan zullen we de weken vanaf dat 

moment gebruiken om dit schooljaar zo goed mogelijk af te sluiten. Daar hebben we dan 

nog best veel tijd voor. In de lessen werken we aan de voorbereiding op de vierde 

toetsweek. Zo voorkomen we dat we leerstof moeten doorschuiven naar volgend jaar.  

We zullen aan het eind van het schooljaar op basis van de huidige bevorderingsnorm 

bepalen wie er over kan. We houden daarbij natuurlijk rekening met de lastige situatie 

van de afgelopen weken en met je persoonlijke omstandigheden. We vragen alle vakken 

te bekijken welke achterstanden zijn ontstaan en wat er nodig is om die in te lopen.  

 

2. De scholen gaan gedeeltelijk open na de meivakantie 

 

De overheid zou kunnen besluiten dat de scholen gedeeltelijk weer open mogen na de 

meivakantie. Dat kan betekenen dat sommige leerjaren (zoals de voorexamenklassen) 

weer naar school mogen. Het kan ook betekenen dat er een maximum wordt gesteld aan 

het aantal leerlingen dat tegelijkertijd in een lokaal of in het gebouw mag zijn. We 

kunnen dit pas plannen als we meer weten. In deze situatie zullen we een aangepast 

rooster maken. Waarschijnlijk komt er dan een combinatie van een klein aantal lessen op 

school, met zelfstandig thuis werken. We zullen dan bekijken of het mogelijk is om de 

vierde toetsweek nog te organiseren. Als het even kan laten we die doorgaan, zodat we 

dit schooljaar zo goed mogelijk kunnen afsluiten. We vragen alle vakken te bekijken 

welke achterstanden zijn ontstaan en wat er nodig is om die in te lopen. Misschien dat dit 

betekent dat een deel van de leerstof verplaatst wordt naar volgend schooljaar.  



 

 

 

 

 

 

3. De scholen blijven langer gesloten 

 

Het zou ook kunnen dat de scholen niet open mogen na de meivakantie. We moeten het 

onderwijs op afstand dan nog een aantal weken voortzetten. We merken en horen dat de 

meeste leerlingen prima aan school kunnen werken via Teams. We proberen daar wel 

steeds meer structuur in aan te brengen, bijvoorbeeld door meer lessen in te roosteren 

die op afstand gegeven kunnen worden. We denken dat een goede voorbereiding op de 

vierde toetsweek lastig zal zijn als de scholen gesloten blijven. Dat betekent dat we na 

moeten denken over toetsweek 4. Kan die wel doorgaan? We zullen daarnaast 

waarschijnlijk de bevorderingsnormen moeten aanpassen. We vragen alle vakken te 

bekijken welke achterstanden zijn ontstaan en wat er nodig is om die in te lopen. Dat zal 

waarschijnlijk pas volgend schooljaar kunnen. 

 

Op dit moment weten we niet welke van de drie mogelijkheden het wordt. Jullie docenten 

hebben zich dus gericht op de afronding van periode 3 (soms via andere toetsen) en de 

voorbereiding op toetsweek 4. En dat terwijl we nog niet zeker weten of die toetsweek 

wel door kan gaan. Het zal misschien lastig zijn om je te kunnen richten op de leerstof 

met al die onzekerheid. Toch is dat nodig, want zo houden we de mogelijkheid open om 

dit schooljaar nog zo goed mogelijk af te ronden. Geef het aan bij je mentor of docent 

wanneer je het moeilijk vindt je op school te richten of wanneer je teveel last hebt van 

alle onzekerheid. Zij kunnen je vast helpen en geruststellen.  

 

Ik snap heel goed dat deze onzekerheid voor jullie heel vervelend is. We proberen je 

steeds goed te informeren zodra er meer duidelijkheid is. Boven alles blijft voor ons het 

belangrijkste dat jullie niet het slachtoffer worden van de situatie waarin we zitten. 

Bedenk dat alle kinderen in Nederland in hetzelfde schuitje zitten. Ik weet zeker dat we 

slimme dingen kunnen bedenken die ervoor zorgen dat de overlast voor jullie zoveel 

mogelijk beperkt zal zijn. 

  

Jullie docenten hebben een filmpje voor je gemaakt, om te laten merken dat ze aan jullie 

denken. Van je mentor heb je daar waarschijnlijk de link al van gekregen, maar voor de 

zekerheid: je vindt hem hier 

 

Ik wens jullie alvast een fijne meivakantie en vooral: een goede gezondheid! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
 

 

 

Rob Schuurmans 

Rector 

https://fritsphilips.eu/corona

