
 

 

Heemskerk, 8 april 2020 

 

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

 

Inmiddels zitten we in de 4e week waarin we met elkaar proberen het onderwijs op afstand zo goed 
mogelijk vorm te geven. Dit zal niet altijd voor iedereen even gemakkelijk zijn. Wij kunnen echter op 
afstand niet zien welke problemen de leerling ondervindt. Misschien is er geen goede werkplek thuis, 
omdat er meerdere broertjes en zussen aanwezig zijn, of om dat er meerdere ouders thuis moeten 
werken. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat er situaties in of rond om het gezin waarin 
sprake is van zorg of leed, waardoor de leerling niet in staat is tot werken te komen. Mocht het zo 
zijn dat de leerling tegen problemen aanloopt, meldt dit dan bij de coach. De coach kan het gesprek 
aangaan en kijken wat de school in deze voor de leerling kan betekenen. Voor de ouders zit er in de 
bijlage nogmaals de PowerPoint: Hoe kunt u uw kind met thuisleren helpen. 

De beslissing om langer dicht te blijven betekent echter nog meer, namelijk dat we nu wel vooruit 
moeten gaan kijken naar de overgang van uw kind naar het volgende schooljaar. Immers: net als de 
diploma’s zullen ook de overgangsbeslissingen moeten leiden tot een volwaardige bevordering. Dat 
betekent niet alleen dat uw kind niet gedupeerd mag worden door deze akelige situatie, maar ook 
dat wij ervoor moeten zorgen dat hij of zij met een grote kans op succes het volgende schooljaar in 
kan gaan.  

Bij de overgangsbeslissingen juni 2020 zullen we dan ook het hele jaarbeeld van uw kind in 
ogenschouw nemen. Ik doel op de werkhouding gedurende het gehele schooljaar, de resultaten tot 
aan het eind van dit schooljaar en het onderwijsniveau dat de leerling heeft getoond en toont in de 
lessen op afstand gedurende de komende tijd.   

Tegen onze leerlingen zou ik het volgende willen zeggen: Zorg ervoor dat je bij de Live-lessen (via 
Teams) aanwezig bent om de instructie mee te krijgen. Maak je formatieve toetsen, zodat docenten 
kunnen zien of je voortgang op orde is en lever op tijd je opdrachten in. Zorg dat je je toetsen altijd 
goed voorbereidt. Vanaf week 15 staan er in de ItsLearning agenda ook toetsen ingepland. Open dus 
elke dag je It’s Learning agenda naast de periodeplanner om geen informatie te missen. 

Hoe we uiteindelijk met de doorstroomrichtlijnen om zullen gaan, staat bij ons voor de komende 
weken op de agenda. In deze komende weken zullen diverse werkgroepen van docenten en MT 
nadenken over enerzijds de manier waarop we vorm kunnen geven aan de 
bevordering/determinatie, anderzijds onderwijs en maatwerk/ inhaalslag leren op afstand. 

Voor nu wens ik jullie ook de komende weken veel succes toe en alvast dank voor jullie inzet en 
medewerking om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk vorm te geven.  

Hou vol en blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 


