
Beste leerlingen, 

Komende week begint de nieuwe periode. We gaan dan wat veranderen aan hoe we de lessen gaan 

geven. Een aantal vakken zullen alleen op school gegeven worden, andere vakken alleen online.  

Deze manier van werken hanteren we in eerste instantie tot de meivakantie, maar als de richtlijnen 

niet veranderen zullen we de hele periode dezelfde opzet houden. 

In de bijlage vinden jullie een uitgebreid stuk over hoe we tot deze keuze gekomen zijn. 

Voor klas 1 t/m 5: 

In een andere bijlage staat per jaarlaag welke vakken op school en welke vakken online gegeven 

worden.  

De lessen op school zullen voor elke jaarlaag op drie dagen geroosterd worden. Op die dagen op 

school kun je ook online les hebben. We zijn bezig uit te zoeken hoe we dat gaan organiseren. 

Bovenstaande twee punten zijn onder voorbehoud. We zijn op dit moment druk aan het roosteren. 

Als blijkt dat het voor het rooster nodig is om aanpassingen te doen, dan doen we die. 

We streven er naar om aan het einde van de week het rooster te publiceren. We begrijpen dat het 

fijn zou zijn om het rooster eerder te weten, maar in deze hectische tijd zagen we helaas geen 

mogelijkheid het proces om tot een rooster te komen sneller te doen. 

Voor klas 4 en 5: 

We werken aan een aanpassing van de herkansingsregeling en een wijziging van het schema van 

inhaal- en herkansingen. Met het voorbehoud dat afstemming met de MR nog gedaan moet worden, 

hierbij de belangrijkste consequenties: 

- Na deze toetsweek (toetsweek 3) is er een inhaalronde van zowel proefwerken als A-toetsen. 

Die inhaal zal zijn op 13 t/m 15 april. 

- Na toetsweek 4 is er een ronde waarin alle toetsen (zowel proefwerken als A-toetsen) van 

toetsweek 4 ingehaald kunnen worden en A-toetsen van toetsweek 3 en 4 kunnen worden 

herkanst. 

- Om de herkansingsronde nog dit schooljaar mogelijk te maken, is toetsweek 4 een week 

eerder dan eerder gepland (week 24; dit geldt in ieder geval voor klas 5; klas 4 heeft in de 

eerste dagen van die week mogelijk nog les). Als de corona-richtlijnen het mogelijk maken zal 

deze toetsweek op school zijn. 

- De herkansingsregeling wordt iets verruimd. Meer informatie volgt later. 

Voor klas 6: 

Ook jullie krijgen in de weken van periode 4 tot aan de meivakantie een programma dat bestaat uit 

een combinatie van lessen op school en online lessen. De verdeling tussen beide volgt later. 

 

Met vriendelijke groet, 

Lynette Vos, conrector onderbouw 

Mathijs de Vroome, conrector bovenbouw 

Maurice van Daal, rector. 

 


