
 

 

  
 
 
 
Aan de leerlingen van 3 mavo, 4 havo en 5 vwo en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 
 
 
 
Datum: 23 april 2020  
Ons kenmerk:200423/mhk/2.CORR/corona 

Onderwerp: update Coronamaatregelen 

 

 
Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Afgelopen dinsdag liet het kabinet weten de middelbare scholen tot in elk geval 1 juni 
gesloten te houden. Daarbij werd ons gevraagd om de voorbereidingen te treffen voor 
een 1,5-meterschool na 1 juni. De basisscholen mogen vanaf 11 mei wel beperkt open. 
Dit bericht kwam niet onverwacht. De geleidelijke afbouw van beperkende maatregelen 

is verstandig, de volksgezondheid het belangrijkst. Deze beslissing is daarom logisch. 
Tegelijkertijd is het natuurlijk jammer dat we onze leerlingen ook na de meivakantie nog 
op afstand onderwijs zullen moeten geven.  
 
De beslissing om de middelbare scholen gesloten te houden heeft voor ons behoorlijke 
consequenties. Daarover hebben we de afgelopen dagen intensief overlegd en hebben we 
ook contact gehad met andere middelbare scholen in Eindhoven. Met die informatie 
hebben we een aantal besluiten genomen.  
 
Ik realiseer me dat dit een lang bericht is. We hebben een paar belangrijke besluiten 
genomen en willen die zo goed mogelijk aan je uitleggen. Ik hoop daarom dat je het hele 
bericht zult lezen. 
 
Toetsweek 4 gaat alleen door voor de voorexamenklassen 
Voor de voorexamenklassen (3 mavo, 4 havo en 5 vwo) staan schoolexamens gepland. 

We willen proberen de achterstand met betrekking tot het afronden van de eindtermen in 
het examendossier beperkt te houden, zodat jullie in het examenjaar zo min mogelijk 
extra belast worden. Alleen voor de voorexamenklassen gaat toetsweek 4 daarom door. 
Met die beperkte groep is het mogelijk om toetsen op een veilige manier te laten maken 
op school, waarbij we de RIVM-richtlijnen kunnen hanteren. De voorbereiding op de 
toetsweek zal verder gaan via onderwijs op afstand en, indien mogelijk, vanaf 1 juni op 
school. Daarover lees je later meer. 

 
De bevorderingsnorm passen we aan 
De periode vanaf maart is voor onze leerlingen een onzekere periode geweest. 
Sommigen zullen zich angstig en bezorgd hebben gevoeld, net als sommige 
volwassenen. Het is moeilijk je dan te concentreren op onderwijs. Vanaf half maart 
hebben we onze leerlingen op afstand onderwijs gegeven. We hebben ons best gedaan 
hen zo goed mogelijk te begeleiden en te laten leren, maar de omstandigheden daarvoor 

waren niet ideaal. Het voelt oneerlijk de normen op de leerlingen toe te passen die we 
aan het begin van dit schooljaar bedachten, toen we nog geen idee hadden van wat ons 
te wachten stond. Daarbij is er een beperkt aantal cijfers voor periode 3 en 4. Onze 
bevorderingsnorm (die gebaseerd is op cijfers) zegt op dit moment daarom vooral iets 
over hoe onze leerlingen het de eerste helft van het schooljaar hebben gedaan. Voor 
sommige leerlingen geeft dat een goede indicatie, maar we weten dat er ook veel 
leerlingen zijn die pas in de tweede helft van het schooljaar hun draai op school vinden. 

Die leerlingen hebben niet of nauwelijks de kans gekregen om onvoldoende resultaten op 
te halen. Om deze redenen willen we de bevordering dit jaar anders vormgeven. We  



 

 

 
 
 
denken op dit moment aan een advies, dat gebaseerd wordt op de inzet van de 
leerlingen op school en thuis, de cijfers en aanleg voor een vak, de persoonlijke- en 

thuisomstandigheden van de leerling en de onzekerheid die het Coronavirus ons brengt. 
Van dat advies mogen ouders en leerlingen beperkt afwijken. We zijn dat nog verder aan 
het uitwerken en informeren jullie daarover zo snel mogelijk na de vakantie. 
 
Voor de voorexamenklassen willen we zoveel mogelijk de toetsen van het 
examendossier afsluiten 
In toetsweek 4 is er daarom voor elk vak de mogelijkheid om een schoolexamen af te 

nemen. Andere toetsen op school afnemen is niet mogelijk. Zodra leerlingen weer 
beperkt naar school kunnen, willen we die tijd vooral gebruiken om de leerlingen van de 
voorexamenklassen voor te bereiden op de toetsen in toetsweek 4. Vakken die dit 
schooljaar nog meerdere toetsen gepland hebben staan voor het examendossier wordt 
gevraagd nogmaals te kijken naar het PTA, praktische opdrachten en mondelingen op 
afstand te doen en het aantal schriftelijke toetsen terug te brengen tot 1 toets dit 
schooljaar. Voor de praktische vakken wordt waar mogelijk na 1 juni ruimte gemaakt om 

praktisch werk op school te laten maken. 
 
Alle andere toetsen zijn formatief geworden. Ze hebben het doel de docent inzicht te 
geven in wat een leerling kan, zodat de docent dat mee kan wegen in het advies. 
 
In het PTA houden we rekening met deze ingewikkelde periode 
We zullen goed kijken naar aanpassingen op het PTA voor dit schooljaar. Daarover heb je 
voor de meivakantie al informatie ontvangen. De beslissingen die we op basis van de 
nieuwe informatie nu genomen hebben, maken het nodig dat er nog meer wijzigingen in 
het PTA zullen zijn. We gaan daarmee aan de slag en laten je dit zo snel mogelijk na de 
vakantie weten. 
 
Ook in het PTA van volgend schooljaar willen we rekening houden met de ingewikkelde 
periode waarin we nu zitten. We zullen goed nadenken over de inhoud van de toetsen en 
over bijvoorbeeld de herkansingsregeling. We willen dat je niet de dupe wordt van deze 

tijd. Nog voor de zomervakantie zullen we je laten weten welke aanpassingen we zullen 
doen in het PTA van volgend schooljaar.  
 
Onderwijs op afstand gaat door, met meer lessen 
Tot in elk geval 1 juni zullen we onze leerlingen via onderwijs op afstand moeten 
begeleiden en onderwijzen. In het licht van het bovenstaande moet het onderwijs voor 
jullie de komende tijd gericht zijn op de voorbereiding op toetsweek 4. Daarnaast willen 

we je klaarstomen voor het onderwijs van volgend schooljaar en kan de docent deze 
periode gebruiken om informatie te krijgen voor het uit te brengen advies. 
  
We krijgen van onze leerlingen, ouders en mentoren steeds vaker terug dat zij het 
contact met de docent missen. Sommige docenten geven wekelijks live-lessen en 
leerlingen vinden dit erg prettig. Voor andere vakken missen de leerlingen het contact en 
de uitleg. Doordat de basisscholen en kinderopvang weer beperkt open gaan, ontstaat er 

bij docenten meer ruimte om live-lessen te geven. We vinden dat op basis van het 
bovenstaande wenselijk. Vanaf de meivakantie zullen we daarom ongeveer de helft van 
het aantal lessen dat normaal gesproken gegeven wordt inroosteren. De docent zal die 
lessen ‘live’ geven. We gaan daarbij uit van een verkort lesrooster (40 minuten) in de 
ochtend, waarin er steeds 30 minuten is om een les te geven en 10 minuten om op te 
starten voor de volgende les. De aanwezigheid van leerlingen in de les wordt in Magister 
bijgehouden. Daarnaast blijven we werken via de weekplanner in Teams. Daarvoor 

gelden dezelfde afspraken als voorheen. 
 



 

 

 
 
 
Op 4 mei heb je geen les. 
Op 4 mei staat een ontwikkeldag gepland. Die dag hebben de leerlingen geen les. We 

willen de dag gebruiken om: 
- Docenten de kans te geven het online lesgeven verder vorm te geven; 

- De vakken na te laten denken over wijzigingen in het PTA; 

- De vakken in kaart te laten brengen welke algemene achterstanden er voor 

het vak zijn en wat ervoor nodig is om die in te lopen (dit en volgend 

schooljaar). Op basis daarvan maken we een plan om de achterstanden in te 

lopen.  

Vanaf 1 juni 
We hebben de vraag gekregen ons voor te bereiden op een 1,5-meterschool vanaf 1 juni. 
We zien flinke uitdagingen om met onze grote groep leerlingen (ook in halve klassen) de 
veiligheid voor ons personeel en leerlingen te waarborgen op school. We voelen ons 
verantwoordelijk voor een strikte naleving van de richtlijnen van het RIVM op school, 
maar we betwijfelen op dit moment of we die verantwoordelijkheid waar kunnen maken. 

We volgen de ontwikkelingen en zullen ons hier verder op beraden, waarbij de veiligheid 
van alle mensen in ons gebouw voor ons het belangrijkste is. 
 
Het kan daarom een overweging zijn om vanaf 1 juni alleen bepaalde groepen leerlingen 
lessen op school te geven, bijvoorbeeld de voorexamenklassen in voorbereiding op 
toetsweek 4. Een eventuele beslissing over onderwijs op school zal daarnaast ook 
afhangen van hoe het onderwijs op afstand loopt na de meivakantie. 
 
Ik realiseer me dat jullie hiermee een heleboel informatie ontvangen. De komende tijd 
gaan we een aantal zaken verder uitwerken. We maken bijvoorbeeld een planning tot het 
einde van het schooljaar, geven de bevorderingsnorm verder vorm en maken een plan 
voor het inlopen van de achterstanden. Die informatie ontvang je in de weken na de 
vakantie nog van ons. 
 
De komende periode gaat weer wat extra’s van ons vragen. Meer flexibiliteit, een grotere 
afstand tot hoe we de dingen gewend zijn te doen en daarmee ook meer twijfel. We 
hebben geprobeerd met deze beslissingen in elk geval zoveel mogelijk onzekerheid weg 
te nemen. We richten ons nu op een goede afsluiting van dit schooljaar en een goed 
begin van het volgende. Hopelijk in een wereld die weer tot rust is gekomen! 
 
Geniet nog van je vakantie en tot snel! 
 

Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
Rob Schuurmans 
Rector 

 
 


