
 

Heemskerk, 27 maart 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

De eerste twee weken van het onderwijs op afstand zit er bijna op. Het zijn intensieve weken voor iedereen. De 
leerlingen die nu met behulp van Its learning, digitaal lesmateriaal, Zoomsessies, e-mail en nog andere 
varianten zich de lesstof eigen moeten proberen te maken. De ouders die vanuit thuis hun werk moeten doen 
en vervolgens nog kinderen om zich heen hebben die vragen om ondersteund te worden bij hun leerproces. De 
docenten die in een rap tempo zich alle mogelijkheden van digitaal lesgeven moeten aanleren en ook nog 
moeten nadenken hoe ze de voortgang van de leerlingen kunnen vastleggen. Het OOP dat ervoor zorgt dat de 
processen op alle vlakken worden gefaciliteerd (ICT, opvang leerlingen, administratie en mediatheek). 
Tenslotte het MT dat continue bezig is te sturen op nieuwe maatregelen vanuit de overheid om de organisatie 
aan te passen en de communicatie naar alle partijen goed te verzorgen. 

Leerjaar 1, 2 en 3 

Het is afwachten wat er de komende weken gaat gebeuren. Gaan de scholen toch weer open of blijven ze 
langer gesloten?  We zijn met de collega’s in overleg om te kijken hoe we de leerstof van periode 3 kunnen 
afronden zonder daarbij afhankelijk te zijn van de situatie. Hierbij denken we aan afronding met behulp van 
digitale toetsen, werkstukken, presentaties, etc. Uitgangspunt van de school is dat wij de leerling op geen 
enkele manier de dupe willen laten worden van de huidige situatie. 

Leerjaar 4 

Afgelopen week is de beslissing genomen om de centrale eindexamens niet te laten plaatsvinden. Dit houdt in 
dat de leerlingen in leerjaar 4 hun diploma moeten behalen middels de cijfers van het schoolexamen. Begin 
volgende week zullen ouders en leerlingen van leerjaar 4 op de hoogte gesteld worden hoe wij dit ten uitvoer 
gaan brengen. Periode 3 moet nog worden afgesloten en er is door de overheid aangegeven dat het 
uitgangspunt moet zijn dat de verplichte onderdelen ook daadwerkelijk getoetst moeten worden en dat dit bij 
voorkeur op afstand gebeurt. Met dit uitgangspunt is er aan alle secties verzocht om te kijken of er 
aanpassingen gedaan kunnen worden en tevens na te denken over de toetsing (op afstand). Ook hier nemen 
wij de grondhouding aan dat wij de leerling in deze unieke situatie niet willen duperen en trachten wij een zo 
werkbaar mogelijk programma te organiseren. De komende week zullen leerlingen die nu nog PTA-onderdelen 
van de eerdere periodes open hadden staan in kleine groepjes ontvangen worden om deze alsnog in te halen. 
Dhr. Out heeft hierover persoonlijk contact met deze kandidaten. 

Rooster 

Voor de komende week zullen de lessen nog steeds volgens het rooster zoals we dat nu kennen blijven geven. 
Na die week, dus vanaf 6 april, zal het rooster aangepast worden. Leerjaar 4 zal zich volledig gaan richten op de 
voorbereiding van de laatste schoolexamentoetsen. Voor deze leerlingen zullen er in de ochtend workshops 
(op afstand) georganiseerd worden, zodat zij extra uitleg voor een vak kunnen krijgen of juist daar vragen 
kunnen stellen. 

Voor leerjaar 1,2 en 3 zullen we het rooster gaan comprimeren. Uitgangspunt is om zoveel mogelijk de lessen 
te organiseren tussen 9.20 en 13.00 uur. Dit rooster geeft de leerlingen de ruimte om in de middag nog wat 
maak/of leerwerk te kunnen doen, en biedt de docenten de ruimte toetsen of alternatieve opdrachten te 
maken om periode 3 af te gaan sluiten. Ook zullen er dan twee dagstarten in het rooster worden opgenomen. 
Met behulp van Zoom of Teams kunnen de leerlingen met hun coach kijken hoe het gaat met het 
onderwijsproces en de voorbereiding op de toetsen. 

Voor nu een fijn en gezond weekend toegewenst. 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 


