
 

 

 

 
 

 
Sleeuwijk, 5 mei  2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen van onze school.  
 
In de mail van 23 april hebben we u en jullie onder meer het volgende verteld (het cursieve gedeelte):  
 
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, gemiddeld 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.  
 
Thans krijgen u en jullie deze nadere informatie.  
Voor elke klas hebben we een overzicht gemaakt van de lessen die vanaf 11 mei digitaal via Teams gegeven 
zullen gaan worden. In de bijlage staat dat overzicht.  
Het gaat om ongeveer 1/3 van het aantal lessen dat normaal op school gegeven zou worden.  
We hebben de normale lestijden aangehouden. Les 5 hebben we (op een enkele uitzondering na) niet 
gebruikt, zodat er altijd een substantiële middagpauze is. Daarnaast hebben we les 8 en 9 niet gebruikt.  
Om een acceptabele spreiding van de lessen te krijgen hebben we ook een paar maal een kleine wijziging 
ten opzichte van het normale schoolrooster gedaan.  
De digitale les begint telkens op het beginmoment van de les en duurt ongeveer een half uur. Zorg dus dat 
je tijdig klaar zit met een laptop of met je mobiel. En zorg  dat je Teams hebt geïnstalleerd op het apparaat 
dat je gebruikt.  
De docent van de digitale les zal je telkens uitnodigen voor de les.  
Voor de digitale lessen gelden de volgende spelregels:  

• Net als bij een normale les op school is er aanwezigheidsplicht. Je moet als leerling dus aanwezig 
zijn bij de digitale lessen die in het schema in de bijlage staan.  

• Je camera moet aan staan zodat we kunnen zien dat je er bent.  

• Er wordt gecontroleerd op aanwezigheid en dit wordt in SOMtoday verwerkt door de docent.  

• Als een leerling door ziekte of iets anders niet aan de les kan deelnemen, dan moeten de ouders, 
net als normaal, de leerling absent melden bij school.  

• De conrectoren controleren net als anders de absentie.  

• Eventuele roosterwijzigingen omdat een docent ziek is of de digitale les niet op het afgesproken 
moment kan geven, zijn net als anders te vinden in de roosterapp. Het is dus verstandig om elke 
morgen tegen half negen even deze app te checken om te zien of er wijzigingen zijn.  
 

Naast de digitale lessen zullen er soms ook uitlegfilmpjes of teksten met uitleg in SOMtoday komen. Verder 
krijg je net als anders huiswerk op via SOMtoday. Dat was voor de meivakantie natuurlijk ook al zo en dat 
blijft.  
Docenten zullen ook regelmatig controleren op huiswerk en daarom vragen iets te uploaden in SOMtoday.  
 



 

 
 
Hoe het vanaf 2 juni zal gaan kunnen we nu nog niet exact zeggen. Dat hangt in de eerste plaats af van de 
beslissingen van de regering. In de tweede plaats willen we in overleg met de docenten gaan bekijken wat 
het meest handig is als leerlingen vanaf 2 juni weer gefaseerd naar school mogen met als eis dat we de 1,5 
meter afstand goed regelen.  
Waarschijnlijk zullen we het schema met digitale lessen zoals in de bijlage staat dan grotendeels 
voortzetten en aanvullen met een paar momenten waarop leerlingen weer in kleine groepjes naar school 
komen.  
 
Het is verder de bedoeling dat er aan het einde van het schooljaar in de periode van 1 t/m 10 juli nog een 
slotrepetitieweek op school zal plaatsvinden. In havo-4, atheneum-4 en atheneum-5 zullen dan ook de 
schoolexamentoetsen plaatsvinden die eerder dit schooljaar niet door konden gaan i.v.m. de coronacrisis.  
Alleen als er nog meer dan één schoolexamentoets voor een bepaald vak gepland was voor dit schooljaar, 
zal er mogelijk buiten de periode van 1 t/m 10 juli nog een schoolexamentoets zijn. Dat horen jullie op tijd, 
zodat je je goed kunt voorbereiden.  
Zo kunnen we dit schooljaar hoogstwaarschijnlijk toch het PTA in deze klassen afronden. Alleen de 
geplande herkansingen zullen na de zomervakantie plaats vinden. 
Verder zal het voor iedereen gaan om repetities van normale omvang over een normale hoeveelheid stof. 
De vakgroepen maken binnenkort een planning voor de exacte omschrijving van de stof die bij die 
repetities aan de orde zal komen.  
Naast deze toetsen zullen er geen andere toetsen plaatsvinden in de periode vanaf de meivakantie. Alleen 
enkele handelingsdelen die al liepen voor de meivakantie worden afgemaakt en becijferd.  
Op deze manier benutten we de lestijd zo goed mogelijk en hebben we in het totaal van het gehele jaar 
toch voldoende cijfers om gefundeerde beslissingen te kunnen nemen over de overgang.  
We wijzen er hierbij op dat het niet verstandig is om als leerling onderdelen van de stof die niet meer 
worden getoetst maar half half of helemaal niet te doen.  
De redenen daarvoor zijn:  

• Deze stof komt in latere jaren vaak weer terug; je hebt dus later een probleem als je nu die stof niet 
goed beheerst. 

• We controleren wel op huiswerk. Als we merken dat je je huiswerk niet of slecht doet is dat een 
minpunt als we op de overgangsvergaderingen beslissingen nemen. En andersom: als we merken  
dat je je huiswerk wel goed hebt gedaan is dat een pluspunt. 

Wees dus verstandig en houdt alles goed bij.  
 
Zodra er meer duidelijk is over de periode vanaf 2 juni horen u en jullie weer van ons.  
Dan hopen we ook iets te kunnen zeggen over de geplande Anglia-examens op 18 juni (of ze door kunnen 
gaan weten we nog niet) en de uitslagdag voor de eindexamens op 4 juni.  
 
Succes bij het volgen van de digitale lessen en bij het bijhouden van het schoolwerk!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
namens het team en de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector 


