
 

 

 

Heemskerk, 29 mei 2020 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In navolging op de brief die u enige tijd geleden heeft ontvangen sturen wij u hierbij informatie over 

de komende weken t/m 3 juli. Anders dan bij het basisonderwijs moeten wij alle Corona-regels in 

acht nemen. Dat heeft tot gevolg dat wij veel minder leerlingen kunnen ontvangen in het gebouw 

dan in een normale situatie. Om toch een vorm van onderwijs mogelijk te maken hebben wij nieuwe 

maatregelen en gedragsregels in het schoolgebouw. Al deze regels hebben we in dit filmpje (klik hier 

om het te openen)  op een rij gezet.  Wij vragen u met klem dit filmpje samen met uw kind te 

bekijken en te bespreken hoe belangrijk het is dat ook uw kind deze regels strikt opvolgt.  

We spreken af dat uw kind thuisblijft bij klachten als hoesten, niezen, verhouden, keelpijn, hoe mild 

ook. Wij vragen uw begrip voor het feit dat onze medewerkers geen medische diagnoses kunnen 

stellen, dus als wij deze verschijnselen bij een leerling constateren dan zullen wij uw kind direct naar 

huis sturen, ongeacht de oorzaak.   

We zijn heel trots op de prestaties en werkhouding van onze leerlingen tot nu toe. De meeste 

leerlingen hebben het onderwijs op afstand heel goed opgepakt en u als ouders heeft daarbij een 

belangrijke rol gespeeld. Alle betrokkenen, docenten, leerlingen en ouders hebben hun uiterste best 

gedaan deze tijd zo goed mogelijk door te komen. Dat is precies wat wij bedoelen, als we zeggen dat 

we samen willen optrekken. Een compliment aan allen!   

 

 Overgangsbeslissingen  

Wij hebben al eerder aangegeven op welke gronden wij beslissingen gaan nemen over de overgang. 

Bij de overgangsvergaderingen zullen wij het totaalbeeld van de leerling van doorslaggevende aard 

vinden. Wij gebruiken daarbij de gegevens van het werkniveau gedurende het gehele jaar en tijdens 

het afstandsonderwijs, resultaten van toetsen en evt. verbetertrajecten die we de laatste 

schoolweken zullen inzetten. Dit alles in het licht van de huidige doorstroomrichtlijnen. Op deze 

manier zorgen we ervoor dat voor iedere leerling de beste beslissing genomen zal worden.  

Alle ouders zullen door de coaches op de hoogte gebracht worden van deze beslissingen.  

 

Belangrijke data laatste schoolweken:    

2 t/m 5 juni:  Coachgesprekken op school om inzicht te krijgen wat de leerling kan doen ter 

voorbereiding op de toetsweek 

8 t/m 15 juni:  Afsluitende toetsweek klas 1, 2 en 3   

 

 

https://youtu.be/Tri9kWjjGvc
https://youtu.be/Tri9kWjjGvc


 

 

 

 

16 juni: Voorlopige vaststellingsvergadering. We hanteren de huidige 

bevorderingsnormen. Indien een leerling volgens deze normen nog niet bevorderd 

kan worden, dan formuleren we een antwoord op deze vragen:   

a. Wat heeft een leerling laten zien gedurende het hele schooljaar?   

b. Is er een verbetertraject op te stellen, waardoor is de leerling kansrijk volgend 

jaar?  

c. Wat moet de leerlingen nog inhalen om aan de eisen PTD/PTA te voldoen?   

 

17 juni:   coaches ontvangen nog niet bevorderde leerlingen en bespreken 

verbetertraject  

18 juni – 24 juni:  leerlingen die een verplicht verbetertraject moeten volgen, zijn elke dag van 

9:00 tot 12:00 op school. In deze tijd volgen leerlingen workshops en zijn 

leerlingen onder toezicht bezig met de voorbereidingen op hun 

herkansingen. Leerlingen die resultaten willen verbeteren om het volgende 

schooljaar met betere cijfers te starten, worden in staat gesteld om in de 

middag vanaf 12:30 workshops te volgen. 

25, 26 juni en 29 juni:  herkansingen 

1 juli   definitieve vaststellingsvergadering en communiceren resultaten 

2 juli  ophalen rapporten volgens schema bij de coach 

 

De leerlingen zullen nog even de schouders eronder moeten zetten en dan hopen we dat we 2 juli 

met elkaar kunnen terugkijken op een bijzondere, maar wel succesvolle periode. 

Met vriendelijke groet, 

 

R. Feenstra 

Directeur Kennemer College Mavo 

  

 

 

 


