
 

Heemskerk, 15 mei 2020 

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

We zijn nu alweer in de 2e week, na de meivakantie, met het geven van online onderwijs. De 

overheid heeft wat meer duidelijkheid gegeven over een mogelijke heropening van het voortgezet 

onderwijs per 2 juni. De richtlijnen voor deze heropening zijn strak en zorgen voor veel 

organisatorische vraagstukken. 

We zijn op school dan ook bezig om scenario’s uit te werken om de heropening in gang te kunnen 

zetten. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat we ons allemaal in alle gevallen aan de 1,5 meter afstand 

moeten kunnen houden.  

Dit begint al op het schoolplein bij de fietsenstalling, bij binnenkomst via de entree(s), op de 

verdiepingen, in de lokalen, tijdens de pauzes en tijdens mogelijke “les” wisselingen. Daarnaast 

moeten alle leerlingen en docenten bij binnenkomst hun handen kunnen wassen en beschikken over 

een vaste werkplek in het lokaal. Bij het verlaten van het lokaal moeten de werkplekken door de 

leerlingen gereinigd worden voor de eventuele volgende groep, etc., etc. 

Toch zijn we van plan een aantal activiteiten op school te gaan organiseren. In de eerste week van 2 

tot en met 5 juni willen we starten met in de ochtend nog steeds de online-lessen aan te bieden en 

dan in de middag de leerlingen in groepjes bij hun coach uit te nodigen om in gesprek te gaan. 

Enerzijds voor een stukje socialisatie, anderzijds om met de leerlingen een beeld te bepalen wat zij 

de komende 4 weken nog nodig hebben om zo succesvol mogelijk het jaar af te sluiten. 

De COL- gesprekken zoals die in de jaarkalender gepland stonden gaan niet door. In plaats daarvan 

zullen de coaches contact opnemen met de ouders van leerlingen waarvan we zien dat zij er nog niet 

goed voorstaan. In deze gesprekken zal er gekeken worden naar de beste vervolgstap voor de 

leerling. Voor leerlingen die er goed voor staan, wordt er in principe geen contact opgenomen. 

Mocht u toch even contact willen hebben met de coach van uw zoon/dochter dan kunt u deze altijd 

even mailen. 

In onderstaande schema geef ik even in vogelvlucht de activiteiten voor de komende periode weer. 

Datum: Activiteit: 

14/5 – 29/5 Lessen volgens rooster waarbij minimaal 1x per week een online live-les 

18/5 – 22/5 19 en 20 mei Herkansingen periode 3 voor M1-M2-M3 
18 tot en met 20 mei herkansingen M4 

2/6 – 5/6 Onlinelessen volgens rooster in de ochtend, in de middag komen de 
leerlingen in groepjes naar school voor een gesprek met hun coach. (zie 
tekst boven) 
24 t/m 26 mei Herkansingen M4 

8/6 - 12/6  Toetsweek periode 4 op school, tenzij er weer andere maatregelen 
worden afgekondigd 
M4 workshops vakverbetertoetsen 

15/6  Inleveren en uitdraaien cijfers 
M4 vakverbetertoetsen M4 



16/6 Vaststellen overgangsresultaten met behulp van de huidige 
overgangsrichtlijnen en opstellen reparatietraject  
Studiedag (leerlingen zijn lesvrij) 

17/6 -19/6 Inschrijvingen herkansingen periode 4, coachgesprekken en start 
reparatietraject 

22/6 -24/6 Reparatietraject, workshops herkansingen periode 4 ( deze activiteiten 
kunnen deels ook samenvallen) 

22/6 – 23/6 Diplomering M4 

25/6 – 26/6 Herkansingen: 1 herkansing periode 4 en 2 taken herkansingen 
reparatietraject 

29/6 Inleveren  boeken 

2/7 Vaststellen overgangsresultaten (eventueel aangevuld met voorwaarden 
tijdens de start van het volgende leerjaar) 

3/7 Ophalen rapport en zomervakantie 

6/7 – 8/7 Zomerschool? 

 

Ondanks alle strenge richtlijnen van buiten af willen we ook dit jaar een diplomering organiseren. De 

coaches van leerjaar 4 zijn met een plan gekomen om dit toch te kunnen organiseren. Door alle 

aanpassingen in de organisatie doen we dit echter wel op twee andere dagen dan in de jaarplanner 

staat! In plaats van 29 en 30 juni is de diplomering naar maandag 22 en dinsdag 23 juni. De 

diplomering zal niet plaatsvinden in de aula, maar wel op het terrein van de school en met ons plan 

van aanpak kunnen we garanderen dat de veiligheid van alle aanwezigen niet in gevaar zal komen. 

Meer info zal volgende week verstrekt worden aan de leerlingen en hun ouders van leerjaar 4. Het 

zal een zeer bijzondere en heel leuk evenement worden, want dat hebben de geslaagde leerlingen 

wel verdiend na een schooljaar als dit. 
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