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Geachte ouders/verzorgers van leerlingen in vwo 3,
Afgelopen dinsdag 2 februari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de middelbare scholen in
ieder geval tot 1 maart gesloten blijven. Dit is voor de leerlingen, voor u als ouders en voor
ons een enorme teleurstelling. Zoals het er nu naar uitziet, is de verwachting dat leerlingen in
het voortgezet onderwijs 1,5 meter afstand moeten houden tot elkaar. Deze ingrijpende
maatregel houdt in dat leerlingen hoe dan ook niet voltallig, met de hele klas, naar school
kunnen om lessen te volgen.
Wij begrijpen dat u veel zorgen en vragen heeft over het verloop van de rest van het
schooljaar. In deze brief willen wij u, in aanvulling op de brief die u gisteren ontving van de
directie, graag meenemen in de schets die wij hebben getekend voor de komende maanden.
Wij kunnen het ons heel goed voorstellen als u hier vragen over heeft. Daarom nodigen we u
graag uit voor een online vragenuurtje via Teams op maandag 8 februari van 16.00-17.00
uur. U vindt deze ‘vergadering’ in de agenda in Teams van uw zoon of dochter. U hoeft zich
hiervoor niet aan te melden.
Hoe ziet de toetsing eruit het komende half jaar?
We laten de toetsperiodes die gepland stonden in maart en juni los en vervangen deze door
een cijferrooster. Ieder vak krijgt een aantal momenten aangewezen waarop zij een toets of
grote opdracht mogen afnemen voor een cijfer. De leerlingen worden via de mentoren verder
ingelicht over de precieze invulling van het rooster.
Afhankelijk van de berichtgeving vanuit het kabinet zal een deel van deze toetsen en
opdrachten op afstand worden afgenomen. We streven er naar om per vak minimaal één
toets af te nemen op school. Op deze manier hopen we dat ieder vak een representatief
eindcijfer tot stand kan laten komen dat gebruikt kan worden in de overgangsvergadering.
Wat is er tot nu toe duidelijk omtrent de overgang?
In januari hebben we een vergadering gehouden met de docententeams van iedere klas. In
deze vergadering is de profielkeuze van iedere leerling besproken, en is een voorlopig
advies geformuleerd. De leerlingen ontvangen een dezer dagen een aan hen gerichte brief
waarin dit advies wordt meegedeeld. De mentoren lichten in een aantal gevallen het advies

aan de leerling toe in een persoonlijk gesprek. Vooralsnog hanteren we de
overgangsnormen zoals die aan het begin van dit schooljaar zijn vastgesteld.
We merken dat de coronaomstandigheden een enorme impact hebben op de ontwikkeling
en het welzijn van leerlingen. In sommige gevallen kan het helpend zijn een jaar over te doen
om zo een bredere basis te leggen richting de bovenbouw en leerlingen wat meer rust te
geven in deze hectische tijden.
Wat kan ik als ouder doen?
Voorlopig zullen de lessen op afstand nog even door gaan. We zijn zeer tevreden over de
vaste structuur en werkdiscipline die de meeste van onze leerlingen laten zien. We merken
uiteraard ook dat dit veel vraagt van leerlingen. We willen u daarom graag de volgende tips
meegeven:
- Structuur is belangrijk, wellicht heeft uw zoon en dochter hierbij ondersteuning nodig. Denk
daarnaast ook aan een prettige zitplek en een opgeruimde tafel.
- Beweging is belangrijk. Zijn de opdrachten tijdens werktijd af? Dan is er tijd om zijn benen
te strekken.
- In de lessen zijn er momenten waarop leerlingen met elkaar samenwerken. Dit zijn voor het
onderling contact tussen leerlingen waardevolle momenten. Stimuleer uw zoon of dochter bij
het zoeken van contact met vrienden en klasgenoten.
- Zorg ervoor dat uw zoon of dochter voldoende rust en beweging krijgt. Probeer tijdens de
pauzes zo weinig mogelijk op een scherm te kijken, maar even uit te rusten of te bewegen.
- Trek aan de bel bij ons als u merkt dat uw zoon of dochter om wat voor reden dan ook
vastloopt. We kijken dan samen naar een oplossing.
Wilt u meedenken met ons?
Tenslotte doen wij nog een oproep. Wij willen het komende half jaar samen met ouders
optrekken om deze moeilijke tijd te trotseren. Daarom willen wij een klankbordgroep inrichten
waarin wij tweewekelijks met ouders uit vwo 3 in gesprek gaan over beleidszaken en zaken
waar we tegenaan lopen. Heeft u interesse om plaats te nemen in deze klankbordgroep,
meld u dan aan bij de leerjaarbegeleider van vwo 3.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, en wellicht treffen we elkaar tijdens
het vragenuurtje via Teams.
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