
Beste leerlingen van klas 4, 

 

In deze mail twee zaken: 

1. Toetsweek. 
2. Extra ondersteuning. 

 

1. Toetsweek 
 

Hoewel we nog niet precies weten hoe alles er na de voorjaarsvakantie uit komt te 

zien, gaan we er vooralsnog wel vanuit dat de toetsweek aan het einde van periode 3 

gewoon doorgaat, inclusief de niet-SE-toetsen. Wel schuiven we de toetsweek een 

week naar achteren, van vrijdag 26 maart tot en met vrijdag 2 april (we hebben hier 

ruimte voor, omdat met het schrappen van de projectweek we dit jaar een extra 

lesweek hebben). Zo hebben we wat meer ruimte voor de voorbereiding. Periode 4 

begint dan op maandag 5 april. 

 

2. Extra ondersteuning 

 

Zoals we eerder al eens met jullie gedeeld hebben, hebben we subsidie gekregen om 

extra ondersteuning te kunnen bieden voor het dichten van gaten in kennis en 

vaardigheden die (mede) ontstaan zijn door corona. Inmiddels zijn we een stukje 

verder in onze planvorming. Voor jullie als vierde klas hebben we de volgende opzet 

in gedachten: 

 

In de periode vanaf de tweede week na de voorjaarsvakantie tot aan de derde 

toetsweek (zo'n drie weken), organiseren we voor de vakken waar daar animo voor is 

een bijspijkerprogramma. In principe zal dit bijspijkerprogramma bestaan uit 3 

wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur (of 2 keer 1 uur). Voor het geven van deze 

lessen zetten we in eerste instantie in op onze eigen docenten (er hebben een flink 

aantal docenten al aangegeven dat ze extra lessen willen geven), maar mocht dat 

niet lukken dan kijken we of we van buiten school iemand kunnen vinden. De 

bijeenkomsten zullen vermoedelijk online zijn, maar als er voldoende ruimte voor 

komt, zullen we de bijeenkomsten op school organiseren. 

 

Het moment waarop de bijeenkomsten zijn is afhankelijk van wie zich aanmeldt en 

welke docent de lessen geeft. Als de lessen nog volledig online zijn, zullen de 

bijeenkomsten ergens in de middag zijn. Indien we (deels) terug zijn op school, dan 

zal er een moment gevonden worden dat past binnen het rooster waarmee we dan 

draaien. 

 

Het ligt voor de hand dat de bijspijkerprogramma's (met name) gericht zijn op de 

toetsen in de derde toetsweek, maar dat hoeft niet per se. Zo kun je je ook opgeven 

voor vakken die niet gegeven worden in periode 3 of waarvoor in deze periode geen 

toets gepland staat. Bedenk wel dat een bijspijkerprogramma geen wondermiddel is. 

Als je een vak sowieso lastig vindt, ook los van de huidige omstandigheden, is het 

verstandig om voor langere tijd bijles te nemen. Dat gezegd hebbende, als je extra 

ondersteuning nodig denkt te hebben, meld je dan vooral (ook) aan voor dit 

bijspijkerprogramma. Hoewel we ons best doen, hebben we in de huidige 

omstandigheden geen compleet overzicht van hoe jullie er allemaal voor staan. We 



vragen je daarom nadrukkelijk om deze inschrijving te gebruiken om ondersteuning te 

vragen als je die nodig denkt te hebben. 

 

Tot en met volgende week donderdag kun je je (in Itslearning; “Enquêtes over de 

school”) op vrijwillige basis aanmelden voor een bijspijkerprogramma voor een vak. 

Daarnaast kun je een tweede keuze doorgeven. 

 

Voor alle vakken waarvoor zich minimaal een leerling aanmeldt gaan we op zoek 

naar een docent en een geschikt wekelijks tijdstip. We hebben er vertrouwen dat we 

voor alle vakken een geschikte docent kunnen vinden, maar kunnen niet de garantie 

geven dat dat lukt. Wat betreft een eventuele tweede keuze: we houden met de 

roostering geen rekening met je, maar als het qua rooster past (de lessen vallen niet 

samen met de lessen van het vak van je eerste keuze of met de gewone 

schoollessen), dan kun je ook het bijspijkerprogramma van dit tweede vak volgen. 

 

We zien jullie aanmeldingen graag tegemoet. 

 

Lidwien Smeur (bovenbouwondersteuner) 

Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw) 


