
 

                                                                                               Nieuwsbrief klas 2, juni 2020 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

Het zijn rare tijden. Voor iedereen, maar vooral voor onze leerlingen en voor u als ouders. De 
gevolgen van de lock-down worden door jullie kinderen enorm gevoeld: school wordt gemist, 
klasgenoten, docenten, vriendjes en vriendinnetjes, het is allemaal op afstand en dat is voor velen 
moeilijk. Gelukkig zien we ook dat leerlingen een groot aanpassingsvermogen hebben en er het beste 
van maken binnen de mogelijkheden. Alles loopt dit schooljaar anders: het online lesgeven van de 
afgelopen maanden, de toetsweek, uitgespreid over twee weken en niet klassikaal, maar in kleine 
groepen, en niet te vergeten: de promotie, onze jaarlijkse traditionele afsluiting van het schooljaar in 
de Nieuwe Kerk, die uiteraard dit jaar niet kan doorgaan, maar wordt vervangen door een korte 
rapportuitreiking op school. Wij proberen binnen de beperkte ruimte zoveel als mogelijk de leerling te 
zien en live te spreken. 

In deze laatste nieuwsbrief van het schooljaar krijgt u normaal gesproken een overzicht van de 
activiteiten van de laatste schoolweken. Die zien er in Corona-tijd uiteraard anders uit. 

Rooster toetsweek 

De leerlingen hebben het rooster van de toetsweek én de toetsstof al ontvangen. Het protocol over de 
precieze invulling van het hier op school toetsen maken is inmiddels aan de leerlingen gestuurd.  

Op de volgende dagen en uren worden toetsen afgenomen: 

Maandag 8 juni Donderdag 11 juni 
9.30 – 10.15 uur Latijn 9.30 – 10.15 uur Grieks  
10.30 – 11.15 uur wiskunde 10.30 – 11.15 uur biologie, 

alleen voor klas 2B, D, E en F 
 

Dinsdag 16 juni Donderdag 18 juni Vrijdag 19 juni 
9.30 – 10.15 uur nask 9.30 – 10.15 uur Duits 9.30 – 10.15 uur Latijn 
10.30 – 11.15 uur Engels 10.30 – 11.15 uur aardrijkskunde  

 

 

Zoals u ziet, is er een korte pauze tussen de toetsen, waarbij de leerlingen in het lokaal blijven. De 
leerlingen moeten een leesboek meenemen voor als zij eerder klaar zijn met een toets én wat te 
drinken of te eten.  

In dit verband graag nogmaals uw aandacht voor het protocol dat u op 29 mei van ons hebt 
ontvangen. Daarnaast hebben de leerlingen ook een speciaal toetsprotocol ontvangen. 

Kluisjes                                                                                                                                                 

Aan het eind van het schooljaar moeten de kluisjes leeg worden opgeleverd. Dat kunnen de leerlingen 
doen op de dag waarop zij op school moeten zijn voor het inleveren van hun boeken. Tip: haal eerst je 
kluisje leeg, misschien ligt daar een zoekgeraakt boek.  

 
 



Procedure na de rapportvergadering 
 
Zoals u in de “Schoolsluiting update” van 13 mei hebt kunnen lezen, laten we dit jaar de 
bevorderingsnormen los. Leidend is de vraag of een leerling voldoende kans heeft in het volgende 
jaar, waarbij de docentenvergadering zich baseert op drie pijlers: de cijfers voordat de school sloot, de 
beoordeling van het werk tijdens de periode dat de school gesloten was (o/v/g) en de cijfers op de 
afsluitende toetsen.  Hieruit volgt een beoordeling of een leerling wel of niet over kan naar het 
volgende jaar. Deze beoordeling krijgt de status van advies. Een negatief advies houdt in, dat de 
docentenvergadering van mening is dat een leerling onvoldoende basis heeft voor het volgende 
leerjaar. De mentor zal dit advies toelichten in een gesprek. Het is daarna aan de leerling en de 
ouders om een besluit te nemen. Mocht een leerlingen tegen het advies in toch besluiten om over te 
gaan naar de volgende klas, dan volgt in ieder geval nog een gesprek met de mentor, waarbij ook 
ondergetekende aanwezig zal zijn.  
 
 
Maandag 22 juni en dinsdag 23 juni: inhaalmoment toetsen.  
 
Woensdag 24 t/m vrijdag 26 juni: rapportvergaderingen onderbouw, geen activiteiten voor 
leerlingen.  
 
Maandag 29 juni en dinsdag 30 juni: rapportvergaderingen bovenbouw, geen activiteiten voor 
leerlingen.  
 
Woensdag 1 of donderdag 2 juli: aangepaste rapportuitreiking op school.  
 
Vrijdag 3 juli t/m 14 augustus: zomervakantie. 
 
Zomerschool        

De zomerschool is oorspronkelijk bedoeld om leerlingen de mogelijkheid te geven om alsnog 
bevorderd te worden. De docentenvergadering besluit tijdens de eindrapportvergadering of een 
leerling al dan niet toelaatbaar is tot de zomerschool. Een leerling wordt dan bevorderd op voorwaarde 
dat de zomerschool met goed gevolg wordt doorlopen en de afsluitende toets naar behoren wordt 
gemaakt.  

Wij kunnen ons voorstellen dat het in sommige gevallen voor een leerling toch verstandig is om deel te 
nemen aan de zomerschool, ondanks het feit dat een leerling niet formeel wordt afgewezen, maar 
slechts geadviseerd wordt om te doubleren. Bijvoorbeeld als er bij één vak een achterstand is. Maar 
dat zal ter vergadering moeten blijken.  

Voor alle duidelijkheid: u kunt uw kind dus niet zelf aanmelden. De zomerschool start op 2 juli en is op 
het Maartenscollege in Haren. De zomerschool duurt acht dagen. Er wordt ook op zaterdag gewerkt. 
Op onze website komt hierover binnenkort meer informatie. Mocht u nog  vragen hebben, dan kunt u 
mij mailen.  

Volgend schooljaar   

Op maandag 17 augustus begint het nieuwe schooljaar. Wij weten op dit moment nog niet hoe die 
start eruit zal zien. U krijgt hierover bericht zodra we meer duidelijkheid hebben. Op dit moment 
houden we rekening met verschillende scenario’s en zijn we druk bezig met de voorbereidingen 
daarvan, zodat we na de vakantie een goede start kunnen maken. 

Om alvast in uw agenda te zetten: woensdag 23 september is (onder voorbehoud) de ouderavond 
voor klas 3.  

Mocht ik u niet meer zien of spreken, dan wens ik u alvast een goede zomervakantie! 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Lynette Vos, 

Caroline Coppes (c.coppes.praedinius@o2g2.nl) 


