
Informatie voor alle ouders 22-04-2020 
Geachte ouder/verzorgers, beste leerling, 

Gisteravond hebt u ongetwijfeld tijdens de persconferentie van het kabinet gehoord dat het 
basisonderwijs na de meivakantie deels gaat beginnen en dat de VO-scholen in ieder geval geduld 
moeten hebben tot 1 juni. 

In mei wordt definitief bekend gemaakt of we dan ook daadwerkelijk de deuren voor kleine groepen 
weer mogen openen. Dat zal dan met het anderhalve meter afstand beleid zijn en alle regels die het 
RIVM verder heeft voorgeschreven. Dat zou betekenen dat we de gelegenheid krijgen het schooljaar 
met halve klassen af te ronden. 

Het zal niet eenvoudig worden om onderwijs op deze manier te organiseren, maar we hoeven als 
organisatie niet alles zelf te verzinnen, er komen protocollen om ons op weg te helpen. Als 
schoolleiding hebben we ons al gebogen over het weer naar school gaan en dat zullen we zeker nog 
een paar keer moeten doen om tot een goed plan te komen. 

Het onderwijs verandert na de vakantie dus eerst niet. Aangezien we ons altijd willen verbeteren, 
willen we, nu de situatie zo blijft, de leerlingen een aantal vragen voorleggen over het 
afstandsonderwijs. De enquête wordt vandaag via het schoolmailadres van de leerlingen online 
gezet en we hopen dat we veel ingevulde vragenformulieren terugkrijgen. Examenkandidaten 
worden in dit geval niet bevraagd. 

Ik kan me voorstellen dat er wat ongerustheid is over de bevordering. Wij realiseren ons terdege dat 
dit een bijzondere periode is, maar in principe blijft de overgangsregeling van kracht. De indruk van 
het docententeam of je plaats kunt nemen in het volgende leerjaar, zal deze keer ook een rol gaan 
spelen. 

Er zijn inmiddels toetsen afgenomen en ik zie aan de cijfers dat er leerlingen zijn die de eindsprint 
hebben ingezet. Mijn compliment, ik hoop dat er nog velen volgen.                    

Denk erom: het jaar is nog niet afgelopen. Daarom vraag ik alle leerlingen het schoolwerk na de 
meivakantie weer serieus op te pakken. De indruk die jullie nu geven is belangrijk. Volg dus de 
digitale lessen en lever je opdrachten op tijd in! 

Morgen begint op onze school de meivakantie voor bijna twee weken. Woensdag 6 mei hoop ik dat 
iedereen weer klaar is voor de huidige vorm van onderwijs. Voor alles wens ik dat we elkaar weer in 
goede gezondheid in juni kunnen begroeten. 

Een fijne vakantie toegewenst en vergeet niet te helpen door de enquête in te vullen. 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 

 

 

 

 

 



Informatie voor examenkandidaten havo en vwo en hun ouders 17-
04-2020 
Beste eindexamenkandidaten havo en vwo, 

Jullie zijn samen met de docenten druk bezig met het afronden van de schoolexamens. We zijn heel 
tevreden over hoe dit tot nu toe verloopt. 

Na de meivakantie worden de laatste toetsen ingepland. Deze toetsen worden op de volgende 
dagen op school afgenomen: 

Woensdag 6 mei: wiskunde A havo 5 

Donderdag 7 mei: geschiedenis havo 5 

Vrijdag 8 mei: scheikunde havo 5 

Maandag 11 mei: economie havo 5 

Dinsdag 12 mei: Duits vwo 6 

Deze volgorde staat vast, voor de precieze tijdstippen en lokaalindelingen wachten we de 
berichtgeving van 21 april af. Jullie worden hier in de loop van volgende week over geïnformeerd. 

De mondelingen wiskunde B havo 5 starten ook op woensdag 6 mei. Het rooster volgt zo snel 
mogelijk. 

Heel veel succes met de voorbereiding van deze toetsen. Mochten er nog vragen of 
onduidelijkheden zijn, dan horen we dat graag. 

Met vriendelijke groet, 

Taco Hofland, afdelingsleider vwo 

Reina Kootstra, afdelingsleider havo 

 

 

Informatie voor alle examenkandidaten en hun ouders 08-04-2020 
Geachte ouders, beste leerlingen, 

Vandaag ontvingen de scholen een servicedocument met  informatie over de zak- slaagregeling 
2019-2020. 

De zak-slaagregeling 2019-2020 blijft gelden met uitzondering van de 5,5 regel (het gemiddelde van 
het CE moet minimaal een 5,5 zijn). 

De datum van de uitslag is bepaald op 4 juni 2020. 

Voor die datum moeten alle leerlingen hun toetsen, herkansingen en inhaalwerk hebben afgerond. 

Normaal gesproken volgen dan de herexamens. Dit jaar is dat niet anders. 



We maken voor alle vakken een resultaatverbeteringstoets. De toets zal gaan over alle behandelde 
stof van het PTA en telt mee voor 50%. Dat betekent dat er een gemiddeld cijfer wordt bepaald van 
het niet afgeronde  SE-cijfer en het cijfer van de resultaatverbetering.  

Deze toetsen zijn ook bedoeld voor de schoolexamenvakken. 

Iedere leerling uit de mavo, havo en vwo mag deelnemen aan twee van deze toetsen. 

Leerlingen van de beroepsgerichte leerweg mogen deelnemen aan twee avo (leer) toetsen en een 
toets in het beroepsgerichte profiel vak. 

Met de leerlingen die het examen in het voorexamenjaar zouden afronden en de leerlingen die 
gespreid examen doen, wordt contact opgenomen. 

Over het officiële moment, de diplomering , hoort u nader van ons. Ik ga ervan uit dat u hier begrip 
voor hebt. 

Met vriendelijke groet, 

Sonja van der Wijk 

Directeur-bestuurder 
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