
Heemskerk, 22-4-2020 

 

 

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

 

Gisteravond heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat de scholen in het middelbaar onderwijs op zijn vroegst pas 
1 juni weer gedeeltelijk opengaan. Dat betekent dat we direct na de meivakantie verder gaan met het geven 
van onderwijs en toetsen op afstand, zoals jullie dat de laatste weken gewend zijn.  

Dit is niet voor alle leerlingen altijd even gemakkelijk. Daarom vragen we nogmaals aan jullie ouders en jezelf:  
Heb je extra ondersteuning / een rustige plek nodig om tot werken te komen? Zo ja, geef het dan, direct na de 
vakantie, aan bij je coach, of bij mevrouw Schumacher (de zorgcoördinator) of eventueel de 
leerjaarcoördinator/ teamleider. Wij kunnen dan kijken op welke wijze we je daarbij kunnen helpen. 

In de tussentijd gaan wij op school met elkaar nadenken en ons voorbereiden op een eventuele gedeeltelijke 
en gefaseerde opening na 1 juni. 

AFSLUITING VAN HET SCHOOLJAAR 

De afsluiting van het schooljaar zal er dit jaar anders uitzien dan normaal. Graag wil ik deze nieuwsbrief 
gebruiken om alvast inzicht te geven hoe de periode tot aan de zomervakantie er uit zal gaan zien.  

Het programma tot aan het einde van het jaar zal bestaan uit twee delen:  

• In het eerste gedeelte - tot 12 juni - zullen we ons richten op de afronding van het programma van dit 
schooljaar.  

• In het tweede gedeelte - tussen 17 juni en 3 juli - zullen we ons gaan richten op de leerlingen die dan nog 
niet in aanmerking komen voor bevordering naar het volgende leerjaar, volgens de huidige overgangs-
richtlijnen. Deze leerlingen willen we met maatwerktrajecten in de vorm van lessen, opdrachten en 
toetsen extra kansen aanbieden om ze in de gelegenheid te stellen alsnog bevordering te bewerkstelligen.  

Voor het bereiken van de uiteindelijk goed beargumenteerde bevorderingen betrekken we, zoals al eerder 
vermeld, het gehele jaarbeeld. Daarmee doel ik op de werkhouding en alle resultaten gedurende het gehele 
schooljaar. We hopen op deze manier de bevordering te voorzien van een realistisch en kansrijk perspectief in 
het nieuwe schooljaar. 

Als laatste wil ik meegeven dat wij het van belang vinden jullie zoveel mogelijk het “normale” schoolritme aan 
te bieden dat nodig is om goed en succesvol door deze bijzondere periode heen te komen. 

VOOR NU 

De meivakantie is begonnen en het onderwijs op afstand is daarmee ook even tot stilstand gekomen. Ik wens 
jullie allemaal een fijne en welverdiende vakantie toe. Ik hoop jullie allemaal na de meivakantie weer gezond 
en wel, weliswaar digitaal, terug te zien. 

Met vriendelijke groet, 

R.Feenstra 

(directeur Kennemer College mavo) 



 

 

 

ROOSTER KOMENDE PERIODE TOT EINDE SCHOOLJAAR 

Week        
19  6 - 8 mei  lessen en toetsen op afstand    

20  11 - 15 mei   
coachgesprekken en afronden 
toetsen en herkansingen naast de 
nieuwe leerstof tijdens online-lessen 
op afstand.  

  

21  18 - 20 mei   online-lessen/herkansingen  Herkansingen PTD/PTA  

22  26 - 29 mei   online lessen   

23  2*- 5 juni  online lessen (misschien een klein 
beetje op school)  Ma. Pinkster  

24  8 - 12 juni   afsluitende toetsweek     

25  Ma 15 en Di 16 juni*   
vaststellen overzicht bevorderbare 
leerlingen en vaststellen van de 
maatwerktrajecten  

Herkansingen PTD/PTA  

 25 t/m 27   17 juni- 3 juli  

Maatwerktrajecten voor leerjaar 1, 2 
en 3 voor de leerlingen die nog aan 
hun bevordering moeten werken. Dit 
voornamelijk op basis van de 
gekozen vakken. De gekozen vakken 
om er voor te zorgen dat de 
leerlingen zo succesvol mogelijk het 
volgende jaar ingaan.  

Voor leerjaar 3 kunnen deze 
weken ook gebruikt worden 
om CKV1 en Maatschappijleer 
volledig af te ronden.  

  

*Studiedag 2 juni wordt dinsdag 16 juni. Doorstroomoverleg.  
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