
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Zaandam, 3 februari 2021 
 
Kenmerk: 21-10 MvD/mk 
 
 
Betreft: communicatie naar aanleiding van de persconferentie van 2 februari 
 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
Gisteren heeft het kabinet bekend gemaakt dat de middelbare scholen voorlopig gesloten 
blijven tot maandag 1 maart. Hoewel dit bericht niet geheel onverwacht kwam, is dit voor 
onze leerlingen, de ouders en de school uiteraard een vervelend bericht. Net als veel ouders 
en leerlingen maken ook wij ons zorgen.  
 
Ondanks de aankondiging van minister Slob over een ‘nationaal programma voor het 
onderwijs na corona’, gaat onze zorg niet eens zozeer over eventuele leerachterstanden. 
Leerachterstanden gaan over het achterlopen op een tijdschema. Voor de ene leerling speelt 
dit minder dan voor de andere leerling. De mentoren zijn reeds gestart met het voeren van 
gesprekken met leerlingen en ouders over het perspectief voor het volgende schooljaar. 
Onze zorgen gaan vooral over het welzijn van onze leerlingen en collega’s. De vele uren 
schermtijd, de onzekerheid en soms ook de eenzaamheid. Het is een onwerkelijke tijd. En 
helaas zijn we voorlopig nog niet zorgenvrij. Daar waar mogelijk proberen we duidelijkheid te 
creëren. Hoe vullen we de eerstkomende periode in? 
 
Wanneer kan mijn zoon of dochter weer naar school om lessen te volgen? 
Zoals u van ons weet, volgen wij de richtlijnen vanuit de landelijke overheid. Tot 1 maart 
zullen dan ook de lessen online gecontinueerd worden (behalve de examenklassen, zij 
mogen op school komen) via het rooster in Magister. 
Zoals het er nu naar uitziet, is de verwachting dat leerlingen in het voortgezet onderwijs 1,5 
meter afstand moeten houden tot elkaar en de medewerkers, wanneer de school weer open 
mag. Deze maatregel houdt in dat niet alle leerlingen tegelijk naar school kunnen komen. We 
bereiden ons momenteel voor op deze situatie en de betekenis daarvan. Wij zullen u daar in 
de week van 15 februari nader over informeren.  
 
Hoe ziet de toetsing in het komende half jaar eruit? 
Voor leerjaar 1 t/m 3 laten we de geplande toetsperiodes los en vervangen deze door een 
cijferrooster. Ieder vak krijgt een aantal momenten toegewezen waarop zij een toets (of 
opdracht) mogen afnemen voor een cijfer. We streven ernaar per vak minimaal één toets 
fysiek af te nemen op school. Op deze manier kunnen wij waarborgen dat een 
overgangscijfer representatief tot stand komt, opdat dit meegenomen kan worden in de 
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overgangsvergadering, waarin wij kansen, (on)mogelijkheden en het perspectief van 
leerlingen bespreken. 
 
Voor de bovenbouw (vwo 4, 5 en 6 en havo 4 en 5) houden we vast aan het PTA 
(programma van toetsing en afsluiting). Ook blijven de toetsperiodes gehandhaafd, omdat 
deze leerlingen de toetsen op school mogen maken. 
 
Cameragebruik tijdens online lessen 
Wij zijn tevreden over de vaste structuur van lessen en de werkdiscipline die de meeste van 
onze leerlingen laten zien. We merken ook dat dit veel vraagt van leerlingen. We willen 
nogmaals aangeven dat, wanneer de docent hierom vraagt, het belangrijk is dat de leerling 
tijdens de online les zijn camera aanzet. Wij denken dat hiermee de leerhouding van de 
leerling actiever wordt en dat dit bijdraagt aan een hoger leerrendement van de online 
lessen. Wilt u dit daarom met uw zoon/dochter bespreken?  
 
Het perspectief 
Het laatste half jaar van dit bijzondere schooljaar is aangebroken. We maken ons op voor de 
afronding. Voor de ene leerling zal dit een overgang naar het volgende leerjaar betekenen, 
voor een ander een herstart in het huidige leerjaar. Vanuit een passende plek werken we 
vervolgens rustig door aan de opbouw van kennis en vaardigheden die recht doen aan de 
capaciteiten van onze leerlingen. 
 
Meer specifieke informatie over de verschillende leerjaren volgt via communicatie vanuit de 
afdelingen. Ik wens u en onze leerlingen, ondanks de moeilijke omstandigheden, een fijne 
voortzetting van het schooljaar toe. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
drs. M. van Dijk 
Rector 
 
 
 
  
 
  


