
 

 

 

 
 

 
 
Sleeuwijk, 26 juni  2020        
 
 
Geachte ouders en leerlingen van onze school.  
 
 
Afgelopen woensdag hebben we van het kabinet mogen vernemen dat we na de zomervakantie weer met 
hele klassen mogen gaan werken en dat leerlingen dus ook weer elke dag naar school mogen en een 
normaal rooster kunnen volgen.  
 
Wij zijn daar erg blij mee! 
 
Weliswaar moet de afstand tussen personeelsleden en leerlingen, alsmede tussen personeelsleden 
onderling wel 1,5 meter blijven, maar dat is wel te organiseren. De komende weken denken we daar goed 
over na en daar vinden we wel een oplossing voor.  
 
De afgelopen drie weken waren leerlingen 1 op de 3 dagen op school en 2 op de 3 dagen thuis.  
En docenten werkten met 1/3 klassen terwijl 2/3 thuis meekeek.  
Dat was voor allen zwaar, want voor docenten is het moeilijk om naast de interactie met de leerlingen in 
het lokaal ook aandacht te schenken aan de leerlingen die  thuis meekijken. Voor leerlingen was het zwaar 
omdat 2 van de 3 dagen meekijken achter een scherm zwaar is en slecht voor de motivatie. En daarnaast 
liet de techniek het soms (gedeeltelijk) afweten waardoor het thuis niet altijd goed te volgen was.  
We hebben allemaal ons best gedaan er het beste van te maken en daar dank ik de leerlingen hartelijk 
voor, de ouders en het personeel!! 
Maar het is fijn dat het niet langer dan 3 weken heeft geduurd.  
Ik wens alle leerlingen sterkte en succes met de slottoets- en slotrepetitieweek! 
De praktische informatie over die slottoets- en slotrepetitieweel heeft u al gekregen.  
 
Verder nog enkele praktische zaken.  
 

• Op woensdag 8 of donderdag 9 juli zijn de laatste repetities en toetsen.  
Op vrijdag 10 juli, maandag 13 en dinsdag 14 juli zijn er diverse overleggen en vergaderingen om de 
overgangsvergaderingen voor te bereiden en te houden.  

• Op maandag 13 juli is er het mentorspreekuur van de mentor met leerlingen uit de mentorklas.  
Dit keer is dat mentoruur er alleen voor de leerlingen de daarvoor op vrijdag 10 of zaterdag 11 juli 
worden uitgenodigd door de mentor. Houd daarvoor de mail dus goed in de gaten.  
Als een leerling geen uitnodiging krijgt van de mentor voor het  mentorspreekuur op maandag 13 
juli, dan hoeft de leerling dus niet te komen op 13 juli.  

• Op dinsdag 14 juli worden alle beslissingen over de overgang genomen. Op diezelfde dag of op 
woensdag 15 juli stelt de mentor zijn/haar mentorleerlingen op de hoogte van de beslissingen.  
Het kan daarbij zijn dat de leerling nog dingen moeten inhalen of afmaken in de week van 13 juli. 
Als dat zo is, hoort de leerling dat ook van de mentor.  

• Op vrijdag 17 juli moeten dan de rapporten worden opgehaald en sluit de mentor het jaar af met 
de mentorleerlingen.  



 

 
Het tijdschema daarvoor is als volgt:  

 

8.30 uur 
9.10 uur 
9.50 uur 

mavo-2, havo-2, atheneum-2, havo-3 
brugklassen, mavo-3 
havo-4, atheneum-3, atheneum-4, atheneum-5 

 
  De lokaalindeling is als volgt (dat zijn ook meestal de bekende lokalen uit de lesweken van 8 t/m 26 
 juni).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 Bij het komen en gaan moeten ook de bekende ingangen en fietsenstallingen worden gebruikt. 

 
Voor daarna wens ik iedereen een goede en welverdiende zomervakantie toe die duurt van maandag 20 juli 
t/m vrijdag 28 augustus! Daarna hopen we elkaar weer te ontmoeten.  
 
Op de volgende pagina staat vast ter informatie het overzicht van de beginmomenten in de volgende 
cursus. Voor alle leerlingen begint dat op dinsdag 1 september met een openingssamenkomst en het 
ophalen van de roosters.  
Voor de zomervakantie krijgt u van de administratie nog mail over enkele praktische zaken die van belang 
zijn voor de komende cursus. 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens het team,  
Gijsbert van der Beek, rector 
 
  

 Klas Mentor  Lokaal  Klas Mentor  Lokaal 

 B1A      Wj 136  H3A An 058 

 B1B      Wr 029  H3B Wl 135 

 B1C      Pb 132  H3C Cr 020 

 B1F     Sw 022  H4A De 123 

 B1G      Fn 013  H4B Hy  125 

 B1H      Wk 101  H4C Jb 127 

 B1J       Sl 110  H4D Ks 129 

 B1K  Sa 137  H4E Dr 131 

 H2A Vr 133  H4F Br 124 

 H2B Kd 102  A3A Hl 012 

 H2C Bp 028  A3B Ri 059 

 A2A Wt  134  A4A Bo 104 

 A2B Hr 050  A4B Df 105 

 M2A Vt 103  A5  Vl  061 

 M2B Kr 016  A5 Bl 062 

 M2C Sc 106  A5 Sti 063 

 M3A Gs 111  A5 Ah 064 

 M3B Wv 112     

 M3C Ht 113     

 M3D Dn 114     



 

 
Dinsdag 1 september 2020 
Openingssamenkomsten in het Clockhuys voor de volgende groepen: 
 
08.30 uur 3, 4, 5 en 6 atheneum  o.l.v. conrector H.E. de Vries 
(4, 5 en 6 atheneum gaan direct naar de mentor) 
 
09.00 uur 4 en 5 havo o.l.v. conrector drs. J. Vos  
(klas 5 havo gaat direct naar de mentor) 
 
09.30 uur 2 havo en 2 atheneum  o.l.v. conrector mw. W.H. van Haaften 
 
10.00 uur 3 en 4 mavo o.l.v. conrector A. van Es 
 
10.30 uur 3 havo  o.l.v. conrector drs. J. Vos 
 
11.00 uur 2 mavo  o.l.v. conrector A. van Es 
 
11.30 uur brugklas o.l.v. conrector mw. W.H. van Haaften 
(openingssamenkomst + introductie) 
 
Woensdag 2 september 2020 
Alle lessen volgens het lesrooster. 

 
 


