
 

 

 

 
 

 
 
Sleeuwijk, 20 april 2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen van onze school.  
 
 
Op dit moment hebben we eigenlijk nog niet veel nieuws te melden, maar we vinden het belangrijk om 
toch wat te laten horen. 
Want we denken aan jullie en aan u en we missen jullie!  
Af en toe krijgen we reacties van ouders en leerlingen en uiteraard hebben we als personeel regelmatig 
contact met elkaar. We merken dat iedereen, docenten, leerlingen en ouders zijn/haar best doet om er het 
beste van te maken in deze periode en we zijn er ook trots op wat ieder voor elkaar krijgt! Maar het is ook 
duidelijk dat we allemaal het liefste weer gewoon naar school zouden gaan.  
Wat daarin mogelijk gaat worden, horen we dinsdagavond 21 april van de regering.  
De kans lijkt heel klein dat de scholen weer meteen 100% integraal open kunnen gaan na de meivakantie.  
Als de scholen weer mogen starten zal het hoogstwaarschijnlijk geleidelijk en gefaseerd gaan gebeuren 
zodat massaconcentraties van leerlingen worden voorkomen.  
Heel belangrijk zal dan zijn of we de 1,5 meter regel ook voor leerlingen moeten blijven toepassen in de 
klassensituatie. Als dat niet hoeft, kan er met de normale klassen en groepen worden gewerkt, met als 
aanpassingen dat dan maar een beperkt deel van de lessen ook echt wordt gegeven, dat docenten bij de 
leswisselingen lopen tussen de lokalen ipv de leerlingen, dat bv pauzes in het lokaal plaatsvinden en dat de 
aankomst- en vertrektijden goed moeten worden gespreid. 
Als echter ook voor leerlingen de 1,5 meter-regel blijft gelden in de klassensituatie, dan kan met hooguit 1/3 
klassen worden gewerkt en af een toe een grotere groep in een grote ruimte. Dan wordt het wel heel 
ingewikkeld. We hebben uiteraard al gebrainstormd over scenario’s maar kunnen pas echt een plan 
uitwerken op woensdag 22 april. Dat plan moeten we ook bespreken met de medezeggenschapsraad. Het 
zal dus wel eind van de week worden voordat u en jullie via de mail horen hoe het allemaal gaat worden 
vanaf 7 mei.  
In het plan zullen we extra aandacht besteden aan de klassen mavo-3, havo-4 en atheneum-5. Deze klassen 
zitten kort voor hun examenjaar en we hebben dus minder speelruimte dan in andere klassen om alle stof 
op een passende wijze te behandelen.  Het is dus extra belangrijk dat deze klassen zodra het mogelijk is ook 
weer reguliere lessen krijgen.  
Verder zullen we nader moeten bekijken of en zo ja waar we het PTA (= het Programma van Toetsing en 
Afsluiting; dat is het document waarin alle schoolexamentoetsen staan beschreven) voor deze klassen voor 
dit schooljaar en/of volgend schooljaar moeten aanpassen. Dat kunnen we echter pas doen als we weten 
wanneer deze leerlingen weer naar school mogen en als we een inschatting hebben gemaakt van de 
gewijzigde beginsituatie. Maar u en jullie mogen er zeker van zijn dat we ook dit zo zorgvuldig mogelijk 
proberen te doen. 
 
Voor alle leerlingen en hun ouders hebben we verder nog de volgende opmerkingen:  

• Van 23 april t/m 6 mei is het meivakantie. Dat geldt ook in deze coronaperiode. Er is door velen 
hard gewerkt en dan is het niet alleen goed maar ook nodig om even op adem te komen. 
Ik weet dat er docenten zijn die per ongeluk toch huiswerk voor deze periode hebben opgegeven, 
maar dat is niet de bedoeling.  
 
 



 

• Het is uiteraard niet verboden voor leerlingen om tussen 23 april en 6 mei iets aan schoolwerk te 
doen, maar leerlingen die tot 23 april hun werk netjes hebben bijgehouden mogen met een gerust 
hart straks ontspannen.  
 

• We weten echter ook dat sommige leerlingen, ondanks aandringen van de docenten en mentoren 
om wat voor reden ook hun werk niet altijd netjes hebben bijgehouden tot 23 april.  
In sommige situaties hadden leerlingen stevige gezinstaken omdat de ouders in vitale beroepen 
werken. Dan is het begrijpelijk dat niet alle schoolwerk geheel is gedaan. Maar er zijn ook situaties 
dat leerlingen best bij hadden kunnen zijn, maar het er deels bij hebben laten zitten. Die leerlingen 
raad ik dringend aan om te zorgen dat ze op 7 mei weer bij zijn en ik vraag de ouders daar mede op 
toe te zien. Schoolwerk is in normale schoolweken niet vrijblijvend. In deze coronatijd is het 
schoolwerk natuurlijk ook niet vrijblijvend.  
En uiteraard hebben we er begrip voor dat het bijhouden van het schoolwerk nu lastiger is dan 
normaal. Docenten zullen daarom niet dezelfde maatstaven aanleggen als normaal.  
Wat echter wel normaal is, is dat docenten moeten kunnen zien dat je als leerling je best doet.  
 

• De examenleerlingen kunnen uiterlijk op 27 april in SOMtoday zien wat ze voor hun gemaakte 
schoolexamentoetsen hebben gehaald. De leerlingen die alle toetsen al hebben gemaakt en dus 
niets meer hoeven in te halen kunnen dan dus al zien of ze reeds geslaagd zijn door de slaag-
zakregeling toe te passen op hun cijfers. Op veel plaatsen zal dan de vlag mogelijk al uit kunnen.  
Zoals eerder gemeld zal er op 4 juni nog een officiële uitslagdag zijn, als alle inhaalwerk en alle 
herkansingen van de losse schoolexamentoetsen achter de rug zijn.  
Op 27 april krijgen alle examenleerlingen ook een mail van hun conrector met informatie over die 
herkansingsmogelijkheden voor de losse schoolexamentoetsen.  

 
Tot slot wil ik jullie als leerlingen en u als ouders hartelijk danken voor alle inzet en betrokkenheid in de 
afgelopen weken. We hopen dat iedereen even kan bijkomen in de meivakantie en dat we snel daarna de 
school weer mogen opstarten.  
Want we zien jullie dolgraag weer allemaal gewoon naar school komen! 
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team en de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 
 


