
 

 

  

 

 

 
 

 

Aan de leerlingen van mavo 4, havo 5 en vwo 6  
 
 
 
Datum :  14 januari 2021 

Ons kenmerk :  210114kkn/2.correspondentie/corona  

Onderwerp :  Wijzigingen ten opzichte van huidige situatie 

 
 
 
 

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

 

De persconferentie van afgelopen dinsdag had weinig verrassingen. De scholen blijven 

dicht tot 8 februari, met uitzondering van examenkandidaten. Het ministerie heeft 

inmiddels aangegeven dat het verplicht is om voor hen alle onderwijsactiviteiten op 

school te organiseren. Zij moeten daarbij 1,5 meter afstand houden ten opzichte van 

elkaar en ten opzichte van medewerkers van de school.  

 

De verlenging van de maatregelen en aanscherping van de afstandsregels levert een 

aantal wijzigingen op ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Lessen aan examenkandidaten 

Vanaf maandag 18 januari vinden de lessen aan de examenkandidaten fysiek op school 

plaats.  

De lessen duren 40 minuten. De leerlingen (en natuurlijk de docenten ook) moeten 

binnen en buiten het lokaal 1,5 meter afstand houden ten opzichte van alle anderen. Dat 

betekent dat er een beperkt aantal leerlingen in een lokaal kan zijn. We delen de lokalen 

zo in, dat waar mogelijk alle leerlingen van een klas of cluster in dezelfde ruimte kunnen 

zijn. Maar daar hebben we niet genoeg grote ruimtes voor. Waar dat niet kan, zullen we 

de leerlingen verspreiden over twee lokalen, naast elkaar. Dat betekent dat de docent 

zicht moet houden op twee lokalen en dat er verwacht wordt van de leerlingen dat zij 

gedeeltelijk zelfstandig en zonder toezicht kunnen werken. We voeren daarnaast een 

aantal maatregelen in het gebouw in, die het mogelijk moeten maken om afstand te 

houden, zoals eenrichtingsverkeer op de gangen en in de trappenhuizen. We informeren 

jullie daarover morgen verder. 

 

Leerlingen of docenten met verkoudheidsklachten mogen niet naar school komen.  

Docenten kunnen ervoor kiezen de les te streamen voor de leerlingen die thuis zitten. 

Dat is vooralsnog geen verplichting. We vinden dat we met de combinatie van fysieke 

lessen aan examenkandidaten en online lessen aan de overige klassen die elkaar 

opvolgen én de zorgen voor leerlingen in twee lokalen tegelijkertijd al veel vragen van de 

examendocenten. Docenten die niet op school mogen komen, geven hun lessen alsnog 

online, vanuit huis. Het is belangrijk dat de examenleerlingen daarom een device en 

oortjes bij zich hebben, om indien nodig de online les te kunnen volgen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

De 1,5 meter afstand op school is een verplichting. Ook mondkapjes zijn nog altijd 

verplicht. 

Alleen vanwege deze verplichting is het mogelijk dat examenkandidaten onderwijs op 

school krijgen, ondanks zorgen in de samenleving over de Britse variant van het virus en 

steeds strengere regels. We gaan ervan uit dat onze examenkandidaten zich dat allemaal 

realiseren en zich goed houden aan de afstandsregels en dat zij daarnaast een 

mondkapje dragen wanneer zij in beweging zijn. We hebben niet de mogelijkheid om de 

1,5 meter buiten de lokalen steeds strikt te controleren. Dat betekent dat we verwachten 

dat onze examenkandidaten er zelf voor zullen zorgen dat zij afstand houden ten 

opzichte van elkaar, overal in de school, en daar geen aansporing of herinnering van ons 

voor nodig hebben. We voelen een sterke verantwoordelijkheid voor de veiligheid van 

alle aanwezigen in het gebouw. Wanneer we merken dat de bovenstaande regels niet 

goed worden nageleefd, kunnen we niet anders dan daar streng tegen optreden. Dat zou 

ook kunnen betekenen dat we de keuze moeten maken alsnog weer over te gaan op 

online onderwijs. 

 

De toetsweek voor examenklassen (en voorexamenklassen) 

De leerlingen van de examenklassen mogen hun schoolexamens maken op school. Voor 

jullie gaat de toetsweek dus door op school. Omdat de leerlingen allemaal 1,5 meter 

afstand ten opzichte van elkaar moeten houden, kunnen er niet teveel toetsen 

tegelijkertijd plaats vinden. De toetsweek begint voor jullie nog altijd op 27 januari en 

wordt verlengd tot en met 5 februari. In het rooster worden de toetsen meer verspreid 

over deze dagen. Het aangepaste rooster voor de toetsweek is naar verwachting eind 

deze week bekend. 

 

Activiteiten 

Tot aan de voorjaarsvakantie annuleren we alle activiteiten voor leerlingen. Deze 

activiteiten verplaatsen we niet naar later dit jaar, ze komen te vervallen. Ook onze open 

dag gaat niet door in de normale vorm. We werken aan een digitale open dag. Op 8 

februari stond daarom een vrije dag voor de leerlingen gepland. Die komt te vervallen. 

Daarvoor in de plaats komt naar alle waarschijnlijkheid een ontwikkeldag voor docenten, 

op 19 januari. Die dag is nodig om de toetsweek voor de andere klassen voor te 

bereiden. Die klassen ontvangen daar morgen meer informatie over. Als deze 

ontwikkeldag doorgaat, zijn er op 19 januari geen lessen. Je ziet dat in je rooster. 

 

We gaan weer een onzekere periode in. Het onderwijs heeft behoefte aan een langdurig 

perspectief, maar helaas ontbreekt dat wederom. Voor nu is de lockdown verlengd en 

geldt de anderhalve meter regel weer op scholen, maar beiden slechts tot 8 februari. Het 

is nog niet duidelijk hoe de situatie er daarna uit gaat zien. We kunnen niet anders dan 

er samen het beste van blijven maken. Ik heb er vertrouwen in dat dit ons samen lukt! 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Rob Schuurmans 
 


