
Heemskerk, 19-3-2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik wil u graag een update geven van de stand van zaken rondom  
1.  de ervaringen met het digitaal werken en  
2. de ontwikkelingen vanuit de overheid m.b.t. het afnemen van praktische examens en PTA-
toetsen aan de eindexamenkandidaten van dit schooljaar. 

Ik wil starten om aan te geven dat ik bijzonder trots ben op ons team. Wij, directie en 
teamleiders, zien hoe zij bezig zijn om de leerlingen zo goed mogelijk via de digitale wereld 
mee te nemen in het dagelijkse onderwijsproces. We zien dat dit heel veel inspanning met 
zich meebrengt. Natuurlijk zien we ook dat het grootste gedeelte van de leerlingen hun 
stinkende best doet om alles wat zij aangereikt krijgen zo goed mogelijk op te pakken. Ook 
zij geven aan dat dit hard werken is. Achteroverleunen en even uitrusten om te luisteren 
naar de uitleg van de docent is er niet bij. Ze moeten nu veelal zelf aan de slag. 

ItsLearning loopt soms vast of is traag, maar we zien dat collega’s dan zeer inventief zijn en 
de leerlingen op andere manier benaderen: mailen, gebruik maken van Lesson-up, een uitleg 
organiseren via Teams of het programma Zoom. 

Soms zien collega’s dat er leerlingen zijn die achterblijven. Ze reageren hierop door hen aan 
te sporen via mail of telefoon en melden dit bij de coach. De coach is degene die eventueel 
met ouders contact heeft wat betreft de voortgang van de leerling. We zijn zeer benieuwd 
hoe de feedback is vanuit de leerlingen via het formulier coachgesprek dat zij morgen, 
vrijdag 20 maart, naar hun coach moeten sturen. Hoe gaat het? Waar loop je tegen aan? etc. 

Omdat we van ouders de vraag krijgen hoe zij hun kind goed kunnen begeleiden hebben we 
in de bijlage een presentatie toegevoegd. Deze zal ook op de website van de school 
geplaatst worden. 

 

Mededelingen vanuit de leerjaren: 

Leerjaar 4: 

Vanaf volgende week is het mogelijk om voor de eindexamenleerlingen in kleine groepjes de 
praktische examens voor CKV2 en HBR (Horeca, Bakkerij en Recreatie) af te nemen. 
Daarnaast zal een kleine groep met eindexamenleerlingen nog de kijk-luistertoetsen inhalen. 
Dit zal allemaal uiteraard plaatsvinden met inachtneming van de RIVM richtlijnen.  
Vervolgens zullen we per week bekijken welke andere mogelijkheden er zijn om onderdelen 
van het PTA-programma af te ronden. 

Leerjaar 3: 

Ook voor leerjaar 3 staat er een PTA-week gepland. Zodra we weer mogen starten zal er 
eerst een gewone lesweek gedraaid worden, alvorens we met het PTA starten. Wel hebben 

https://mavo.kennemercollege.nl/wp-content/uploads/2020/03/Hou-kunt-u-uw-kind-ondersteunen.pdf


we in overleg met de stagebedrijven besloten om de beroepsstage in leerjaar 3 dit jaar niet 
door te laten gaan. Voor het vak muziek zal een alternatief worden aangeboden voor de 
muziekavond. 

Leerjaar 1&2: 

Voor de PTD’s in de onderbouw is inmiddels duidelijk dat we die niet in een zogeheten PTD-
week gaan afnemen, maar dat die toetsen gewoon in de les zullen worden afgenomen. Dit 
zal gebeuren op het moment dat de leerlingen er klaar voor zijn. 

 

Ik wens de docenten, ouders en leerlingen nog veel sterkte toe deze komende weken en 
hoop er op dat iedereen zo snel mogelijk weer in een veilige omgeving en volgens normaal 
ritme aan de slag kan. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 
Directeur mavo 

 

 

 


