
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
De huidige situatie vraagt veel, zowel van leerlingen als docenten. Hoewel we geen van allen 
terug verlangen naar de tijd dat de school gesloten was, is onze huidige taak als school in 
zekere zin lastiger dan toen. In de weken dat de school dicht was konden we ons volledig 
richten op het online-onderwijs. Dit schooljaar hebben we een dubbele taak. De gewone 
lessen gaan door, met allerlei beperkingen die het lesgeven er niet gemakkelijker op maken, 
en daarnaast moeten we de leerlingen die (tijdelijk) niet op school zijn aan het werk houden 
via Itslearning. Met dat laatste zijn we druk bezig, maar een extra slag is nog wel nodig.  
 
De dubbele taak die we hebben is een forse belasting voor onze docenten. Daar bovenop 
komt dat het een stuk ingewikkelder is dan anders is om de toetsing rond te krijgen. 
Leerlingen zijn in grotere getalen afwezig dan gebruikelijk, wat maakt dat er fors meer 
inhaalwerk gedaan moet worden. Voor de bovenbouw zijn we daarom bezig met het 
organiseren van een extra inhaalronde van A-toetsen (zie eerdere communicatie daarover). 
Waar in normale tijden de werkdruk in het onderwijs al hoog is, maken de schepjes er 
bovenop die we nu moeten doen dat we over de grenzen gaan van wat naar ons idee 
redelijk is.  
 
Om ruimte te creëren voor de extra slag om Itslearning op orde te krijgen op een wijze 
waarbij we tegelijkertijd rekening houden met de belasting voor onze docenten, zijn we 
gekomen tot de volgende aanpassing van ons onderwijsprogramma: 
 
- Tijdens toetsweek 1 voor klas 4/5 (26-10 t/m 30-10) heeft de onderbouw geen les op 
school, maar zijn ze thuis aan de slag met hun schoolwerk.  
- Toetsweek 2 van klas 4/5 wordt uitgesmeerd over twee weken (naast 11-1 t/m 15-1 ook 
18-1 t/m 22-1). In die beide weken hebben klas 4 en 5 geen reguliere lessen. 
 
We hebben een aantal opmerkingen/verduidelijkingen hierbij: 
 
- Het schrappen van de lessen van de onderbouw in toetsweek 1 en het uitsmeren van 
toetsweek 2 voor klas 4/5 geeft ruimte aan onze docenten voor het goed in de steigers 
zetten van Itslearning voor periode 2 en 3 voor leerlingen die voor kortere of langere tijd 
thuis zitten. 
 
- Om ervoor te zorgen dat onderbouwleerlingen in de week van 26-10 t/m 30-10 zelf aan het 
werk kunnen zal uiterlijk op vrijdag 23-10 voor alle vakken in Itslearning staan wat van 
leerlingen verwacht wordt, waar passend met inleveropdrachten. Voor alle duidelijkheid: de 
leerlingen moeten zelfstandig aan de slag; we gaan die week geen online-lessen geven. 
 
- De toetsweek voor klas 5 begint al op vrijdag 23-10. Op die dag hebben alle andere klassen 
wel gewoon les op school. 
 
- De stroomkeuzevoorlichting voor klas 3 in Roderesch die voor de week van 26-10 gepland 
staat gaat wel door. 
 
- De lessen voor klas 6 gaan wel door. 



 
- Door voor periode 1 en periode 2 een verschillende aanpassing te doen, spreiden we de 
vermindering van lestijd over alle jaarlagen van klas 1 t/m klas 5. Vanwege de voorbereiding 
op het examen wordt klas 6 ontzien. 
 
- Bijkomend voordeel van de maatregel is dat het eenvoudiger wordt de toetsweken voor 
klas 4 en 5 te organiseren binnen de corona-richtlijnen.  
 
- Vooralsnog reikt ons plan niet verder dan periode 3. Het is nog zo onzeker hoe de wereld 
komend voorjaar eruit ziet dat we vooralsnog open houden of en hoe we een aanpassing 
willen doen rond de derde toetsweek. 
 
- Uiteraard kunnen we ergens de komende weken en maanden te maken krijgen met 
stringentere maatregelen die maken dat we ons beleid moeten herzien, maar dat 
voorbehoud geldt in feite voor alles. 
 
Afgelopen maandag heeft de MR ingestemd met deze aanpassing in het 
onderwijsprogramma. We zijn inmiddels aan de slag met de voorbereidingen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lynette Vos (conrector onderbouw) 
Mathijs de Vroome (conrector bovenbouw) 
Maurice van Daal (rector) 
 
 


