
 
Beste examenleerlingen, leerlingen Basis 3 en Kader 3, geachte ouders/verzorgers, 
 
Uit voorzorg geldt er de komende drie weken ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs de 
anderhalve meter maatregel. Deskundigen willen deze tijd benutten om het effect van het ‘Britse 
variant’ in kaart brengen. 
Voor onze organisatie betekent dit dat de examenklassen op een zo gunstig mogelijke manier in twee 
groepen verdeeld moeten worden.  
Voor onze roostermakers is dit een behoorlijke uitdaging, omdat de leerlingen steeds in andere 
samenstellingen les volgen, maar zoals altijd doen zij hun uiterste best om hier het meest haalbare 
van te maken. 
 
Om ons tijd te gunnen om de indeling zo goed mogelijk te maken, gaan we de komende twee dagen 
over op online lessen voor de leerlingen van mavo 4, havo 5 en atheneum 6. Voor de leerlingen uit 
basis 4 en kader 4 geldt deze maatregel alleen voor de donderdag.  
We begrijpen dat dit heel vervelend is, maar we kunnen geen risico nemen. 
 
Vanaf maandag volgen de leerlingen van mavo 4 de lessen deels op school en deels online. 
Dinsdag, woensdag en donderdag hebben deze leerlingen herkansingen. Deze zijn gewoon op school. 
Het kan zijn dat een leerling daarna naar huis moet om online verder te gaan. Dan is een leerling dus 
niet op tijd of wellicht helemaal niet in de volgende les. 
Ook kan het vorkomen dat een leerling in de middag de online les eerder moet verlaten, omdat 
aansluitend een herkansing is. Docenten is verzocht hier rekening mee te houden. 
 
De leerlingen uit H5 en A6 hebben vanaf maandag een toetsperiode. Het toetsenrooster dat naar 
buiten is gebracht, wordt zo mogelijk aangehouden, maar het kan zijn dat de afnametijden worden 
aangepast. Dit heeft te maken met het inzetten van extra lokalen en de beschikbaarheid van 
surveillanten.  
Toetsen blijven in ieder geval wel op de dag staan, zoals met de leerlingen is gecommuniceerd. 
 
Voor de leerlingen van basis en kader 4 gelden de online lessen voor alle leerlingen voor donderdag. 
Vanaf vrijdag krijgen zij les volgens het patroon: een deel online en een deel op school. 
Ook hier geldt dat er toetsen zijn waarvoor leerlingen die eigenlijk thuis les hebben, ook naar school 
moeten komen. Dat betekent voor sommigen na de toets naar huis en online verder. 
 
Over de beroepsgerichte lessen MVI en Z&W basis en kader 3 voor donderdag volgt bericht via de 
roostermededelingen. 
 
Heel jammer voor alle leerlingen dat we ons na anderhalve week moeten houden aan strengere 
maatregelen. Laten we hopen dat we op deze manier ons steentje kunnen bijdragen. 
 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij de afdelingsleider van uw kind. 
 
Blijf gezond! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sonja van der Wijk 
 
 


