
Beste leerlingen, 

Na de persconferentie van dinsdagavond weten we in elk geval dat de school nog ruim drie weken 

grotendeels gesloten blijft. Wat daarna zal worden besloten is nog onzeker. Wij hopen erg dat jullie 

weer snel allemaal naar school kunnen. Tot die tijd maken we er het beste van! 

De school blijft dus grotendeels dicht, maar niet helemaal. Klas 6 mag wel op school komen en 

leerlingen van klas 4 en 5 mogen op school zijn om SE-toetsen te  maken. Daarnaast hebben we 

gehoord dat jullie op school ook onderling weer anderhalve meter afstand moeten houden 

(voorlopig geldt dat dus alleen voor leerlingen die überhaupt op school mogen komen). 

In deze mail bespreken we een aantal punten: 

1. Toetsweek klas 4 en 5 

2. Online lessen klas 1 t/m 5 

3. Klas 6 op school 

4. Opgeven huiswerk 

5. Regels bij online lessen 

 

1. Toetsweek klas 4 en 5 

 

Zoals gisteren al gemaild schuiven de toetsen van vandaag, morgen en vrijdag allemaal een dag op. 

De tijd die we hierdoor vandaag vrijgespeeld hebben is goed gebruikt om de organisatie van die 

toetsen rond te krijgen. Het rooster voor de komende twee dagen staat inmiddels in Zermelo. 

Daarnaast vinden jullie in de bijlage het Toetsprotocol. Neem dat goed door. 

Nog een paar punten: 

- Leerlingen met extra tijd zitten vanaf de start van de toets in een eigen lokaal, T12 (alleen voor 

filosofie klas 4 is dat T13); 

- Klas 4D is verdeeld over 2 lokalen. De verdeling vinden jullie in de bijlage. 
 
-De lesgroepen Latijn klas 4 en 5 van mevrouw Streekstra zijn ook beide verdeeld over 2 lokalen. Zie 
bijlage. 
 
De niet-SE-toetsen van klas 4 en 5 vervallen. Op een later moment gaan we aan de slag met wat we 

in het vervolg van het jaar hiermee gaan doen. Voor klas 4 houdt het vervallen van de proefwerken in 

dat vanaf dinsdag de online lessen weer starten. Klas 5 heeft nog drie A-toetsen staan na maandag. 

Het schema hiervoor kan nog wijzigen. Na afronding van de A-toetsen zal ook klas 5 weer starten met 

de online lessen. 

Informatie over de B-toets natuurkunde voor de groepen van de heer Louw en de heer Lentelink 

volgt ergens de komende dagen. 

 

2. Online lessen klas 1 t/m 5 

 



Klas 1 t/m 5 krijgen (voor klas 4 en 5 na afronding van de A-toetsen) weer online lessen van 30 

minuten. Het schema hiervoor wijzigen we iets: na het 2e,  4e en 6e uur zal er tien minuten pauze zijn. 

De laatste lessen eindigen hiermee om 13.00. Het rooster volgt later deze week. 

 

3. Klas 6 op school 

We zijn druk bezig met de uitwerking hiervan. Onze intentie is om komende maandag met de lessen 

te starten. De roostering is echter best een klus, omdat we rekening moeten houden met de online 

lessen voor klas 1 t/m 5 en de anderhalve meterregel tussen jullie onderling. Ook zijn er komende 

maandag nog veel toetsen van klas 4 en 5. We doen ons best om de toetsen van klas 4 en 5 en de 

lessen voor klas 6 op die maandag beide ingeroosterd te krijgen, maar als dat niet lukt zullen de 

fysieke lessen voor klas 6 op dinsdag starten. 

Omdat we nog niet voldoende zicht hebben op de roosterbaarheid, geven we hier nog niet de details 

van hoe we het voor ogen hebben, maar in grote lijnen zal de opzet van de lessen aan klas 6 

(vermoedelijk) als volgt zijn: de lessen worden geroosterd van halverwege de ochtend tot het einde 

van de middag (16.40), waarbij we er naar streven om voor elke leerling alle lessen zoveel mogelijk 

op elkaar te laten aansluiten, zodat je niet tussendoor op school hoeft te zijn (dat voorkomt zoveel 

als mogelijk is gedoe met afstand houden). Later in de week hopen we jullie meer details te geven. 

 

4. Opgeven huiswerk 

Om jullie meer overzicht te geven in wat er qua huiswerk van je verwacht worden, vragen we 

docenten om vanaf volgende week het huiswerk/de planning allemaal op dezelfde manier met jullie 

te delen: in Itslearning, als (Word-)bestand, als eerste element onder Bronnen. Voor vakken die voor 

de hele jaarlaag hetzelfde vak in Itslearning gebruiken, maar waarbij verschillende klassen een 

verschillende planning volgen, zal er daarbij eerst een onderverdeling zijn van de verschillende 

klassen/groepen (met voor elke klas/groep een aparte map). 

 

5. Regels bij online lessen 

Nu de online lessen langere tijd gaan duren, vinden we het goed nog eens met jullie de regels te 

delen die voor deze lessen gelden: 

-  Camera aan, microfoon uit 
-  Wees voorbereid als de les start (aangekleed, ontbeten, benodigde boeken en schriften bij de 
hand) 
-  Wees op tijd aanwezig 
-  Leg je telefoon weg 
-  Sluit alle internetpagina's die niet nodig zijn voor de online 
-  Gebruik de chatfunctie alleen voor les gerelateerde zaken. 
 
Bij onregelmatigheden zal de docent dit melden bij je mentor en nemen wij eventueel contact op 
met je ouders.  
 



Tot zover voor nu. Houd moed! Het duurt nog even, maar er gaat een moment komen dat we elkaar 

weer gewoon kunnen zien, zonder enige beperking. Laten we tot die tijd ondanks alles er het beste 

van maken. 

Met vriendelijke groet, mede namens al jullie docenten, 

Caroline Coppes, Lidwien Smeur, Lynette Vos, Mathijs de Vroome en Maurice van Daal 

 


