
 

 

 

 
 

 
Sleeuwijk, 23 april 2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen van onze school.  
 
 
Vandaag, op deze eerste vakantiedag nog een korte update op onze mail van afgelopen maandag 20 april 
2020.  
Uit de media heeft u uiteraard ook begrepen dat de middelbare scholen nog niet mogen opstarten na de 
meivakantie en dat dat op zijn vroegst pas aan de orde zal zijn vanaf 1 juni. Naar het zich nu laat aanzien zal 
daarbij het regime van minimaal 1,5 meter onderlinge afstand moeten worden gehandhaafd.  
Het wordt nog een hele opgave om dat in een middelbare school goed te regelen. Daar gaan we in 
samenspraak met andere scholen en landelijke organisaties na de meivakantie een plan voor maken.  
Voor de periode vanaf 7 mei tot 1 juni zijn we nog uitsluitend aangewezen op onderwijs op afstand.  
In de afgelopen weken hebben we er bewust voor gekozen om maar een heel beperkt aantal lessen in de 
vorm van lessen achter een beeldscherm in Teams te doen. Het is een bewuste keuze van onze school om 
het aantal beeldschermlessen beperkt te houden omdat we van mening zijn dat het veel en lang achter een 
beeldscherm zitten niet goed is voor een mens is èn omdat we onderwijs vooral als een proces van sociale 
interactie zien. Die sociale interactie is nu maar heel beperkt mogelijk. Daarom missen we het gewoon 
werken met de leerlingen in de school ook! 
In de periode vanaf 11 mei zullen we echter niet ontkomen aan een vaster patroon van lessen via Teams. 
We zullen dat gezien onze keuze zeker niet voor alle of het merendeel  van de lessen doen, maar wel voor 
een wat groter deel dan in de afgelopen weken, gemiddelde ongeveer voor een derde van de lessen met 
per lesuur een half uur beeldschermtijd.  
Aan het einde van de meivakantie zullen we u en jullie daar nader en uitgebreid over informeren.  
 
Daarbij noem ik vast dat leerlingen die thuis niet de concentratie kunnen opbrengen om te werken of die 
thuis niet voldoende ICT-middelen hebben, elke schooldag tussen 8.30 en 13.00 uur in het studiecentrum 
op school kunnen werken. Je moet dan wel uiterlijk om 9.30 uur komen. Er is daar toezicht en we kunnen 
de 1,5 meter onderlinge afstand in acht nemen.  
 
Voor de examenleerlingen die één of meer schoolexamentoetsen of schoolexamenrepetities hebben 
gemist is er nog de volgende mededeling:  

• Het inhalen van de schoolexamentoetsen die zijn gemist wordt door de afdelingsconrector 
geregeld. De dagen waarop dat kan gebeuren zijn vrijdag 8 mei, maandag 11 mei en woensdag 13 
mei. Van de afdelingsconrector krijgen de betrokken leerlingen bericht op welke van de hier 
genoemde dagen de gemiste schoolexamentoetsen moeten worden ingehaald. 

• Daarnaast hebben sommige leerlingen repetities of andere kleinere onderdelen van het 
schoolexamen gemist die ook meetellen voor het schoolexamen. Het inhalen van deze repetities en 
andere kleinere onderdelen wordt door de docent van het betreffende vak rechtstreeks met de 
leerlingen geregeld en kan plaatsvinden in de periode van 7 t/m 15 mei. We proberen daarbij te 
voorkomen dat leerlingen twee inhaalmomenten op dezelfde dag hebben.  

 
Met vriendelijke groet,  
namens het team en de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 


