
 

Heemskerk, 31 maart 2020 

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

Zoals zojuist in de persconferentie bekend is gemaakt zullen de scholen nog wat langer gesloten zijn. In de 
mailing van vorige week had ik al aangekondigd dat we deze week nog volgens het huidige rooster 
draaien, maar dat we vanaf 6 april volgens een gecomprimeerd rooster zullen werken voor de leerjaren 1, 
2 en 3. Het doel hiervan is dat leerlingen volgens hun eigen planning kunnen doorwerken en dat hun 
docenten de toetsen-op-afstand kunnen voorbereiden en nakijken. 

Voor de brugklassen is het comprimeren uitstekend gelukt. Voor leerjaar 2 komen we een heel eind, maar 
we zien dat een paar clusters niet anders geplaatst kunnen worden en het rooster zal dus ook af en toe 
nog het 7e uur in beslag nemen. Voor leerjaar 3 was dit de meest lastige klus omdat daar heel veel met 
clustergroepen gewerkt wordt. Toch zijn we niet ontevreden, hoewel we graag voor alle leerlingen een 
optimaal rooster hadden willen creëren. Er ontstaat in ieder geval voor iedereen meer ruimte in de 
middag. Zo hoef je ’s middags niet persé met lessen bezig te zijn, maar kun je de vrijgekomen tijd 
benutten om goed voor te bereiden op de afsluitende toetsen van periode 3. 

Vanaf volgende week zullen we met toetsen op afstand van start gaan. Hoe de toetsen er gaan uitzien kan 
per vak verschillen. Het is voor de leerling van belang om de mail en ItsLearning goed in de gaten te 
houden.  
Er is een aantal duidelijke regels en afspraken wat betreft de toetsen voor leerjaar 1 en 2: 

- de toets is minimaal een week van tevoren door de docent opgegeven; 
- de toets is in de agenda van ItsLearning genoteerd met de te leren stof erbij; 
- voor leerjaar 1 geldt: maximaal 1 toets per dag; 
- voor leerjaar 2 geldt: maximaal 2 toetsen per dag; 
- via de mail ontvang elke leerling een bericht dat er een toets is ingepland. 

Er kunnen omstandigheden zijn waardoor leerlingen niet kunnen meedoen aan toetsen. We doen het 
dringende verzoek aan alle ouders om leerlingen absent te melden als zij niet kunnen deelnemen aan een 
toets. (Contact hierover volgt in eerste instantie door de coach en eventueel daarna door de 
leerjaarcoördinator.)  

Voor leerjaar 3 zal er later in de week een aparte mededeling komen, omdat het hier over PTA-toetsen 
gaat, toetsen die meetellen voor het examen. Als daar aanpassingen voor nodig zijn, bijvoorbeeld door 
een andere manier van toetsen (werkstuk, presentatie, mondeling, essay, etc.) of door de lengte van de 
toets te wijzigen, dan zullen we dat volgens officiële richtlijnen moeten aanvragen. 

Voor leerjaar 4 geldt een aangepast programma. Ter voorbereiding op de PTA’s (het schoolexamen) zullen 
workshops worden ingepland zodat leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen voorbereiden. Wat 
betreft het programma van leerjaar 4 zal er aparte mailing plaatsvinden vanuit dhr. Out. De afgelopen 
week hebben dhr. Out en ondergetekende in samenspraak met de vaksecties een zorgvuldige 
inventarisatie gemaakt van wat er nog in het schoolexamen moet worden afgerond. Daarnaast hebben 
we met medewerking van de MR het PTA-programma aangepast. Mijn dank gaat uit naar de creativiteit 
en flexibiliteit die de medewerkers laten zien om de leerling zo min mogelijk de dupe te laten worden van 
deze bijzondere situatie. 

Ik vraag aan de leerlingen om zo goed mogelijk het onderwijsproces te blijven volgen en je goed voor te 
bereiden op de aankomende afsluitende toetsen. Ik wens jullie veel succes toe. 

Met vriendelijke groet, 

R. Feenstra 
Directeur Kennemer College Mavo 


