Middelburg, 22 april 2020
Beste leerlingen en ouders,
Zoals jullie ongetwijfeld gisteravond tijdens de persconferentie van het kabinet hebben gehoord,
gaat het basisonderwijs na de meivakantie weer gedeeltelijk open en moeten de scholen voor
voortgezet onderwijs nog geduld hebben tot dinsdag 2 juni (na Pinksteren). Het is enerzijds goed om
te constateren dat de vo-scholen mogen verwachten dat zij, mits verantwoord, begin juni en dus
ruim voor de zomervakantie, weer een start kunnen maken met een (aangepast) programma op
school. Anderzijds is het jammer voor alle betrokkenen dat een enigszins gewoon schoolritme niet
eerder weer kan worden opgepakt. In mei maakt het kabinet definitief bekend of de
schoolgebouwen in het voortgezet onderwijs vanaf 2 juni weer open kunnen. Dat zal dan met het
anderhalve-meter-regime zijn.
Voor nu betekent dit dat we vanaf 6 mei verder zullen gaan met het afstandsonderwijs zoals we dat
de afgelopen 5 weken ook hebben gedaan.
Het is zaak dat we binnen het bestaande regime zo goed mogelijk een onderwijsprogramma voor alle
leerlingen blijven verzorgen. Belangrijk daarbij is dat er structureel contact is met alle leerlingen,
zodat zij allemaal bij school betrokken blijven. Dit vraagt een voortgezette inspanning van alle
personeel. We willen graag dat de mentor tenminste één keer per week contact heeft met iedere
leerling. Ook vinden we het heel belangrijk dat iedere docent voor ieder van zijn klassen tenminste
één keer per week een kwalitatieve digitale les geeft en digitaal contact heeft met de klas. Op 4 mei
zullen we met alle docenten hierover in gesprek gaan om te evalueren hoe de ervaringen van de
afgelopen 5 weken ons verder kunnen helpen om het afstandsonderwijs tot 1 juni voort te zetten.
We ronden de schoolexamens af voor de examenklassen. Zij krijgen de gelegenheid voor
herkansingen en inhaalwerken. Het examen moet voor 1 juni (Pinksteren) zijn afgerond. Dan kunnen
we op donderdag 4 juni de uitslag formeel vaststellen. Vervolgens hebben de leerlingen de
gelegenheid, indien gewenst, twee resultaatverbeteringstoetsen te maken. De diploma-uitreiking
kan helaas niet op de gebruikelijke wijze georganiseerd worden. We onderzoeken of we een goed
alternatief kunnen ontwikkelen.
We begrijpen dat er bij leerlingen en ouders ook vragen leven met betrekking tot de schoolexamens
in de voorexamenklassen, de bevordering naar het volgende leerjaar en de toetsen in alle leerjaren.
We bespreken welke toetsen digitaal kunnen worden afgenomen en welke toetsen zullen worden
afgenomen als de leerlingen weer naar school kunnen. Wij zullen ook daarover met de nieuwste
informatie van het ministerie verder in gesprek gaan en u informeren.
Over de bevordering kunnen we melden dat de overgangsnormen als uitgangspunt van kracht
blijven. Echter, alle leerlingen die volgens de normen zouden blijven zitten, zijn automatisch
bespreekgeval. We zullen dan per leerling bekijken in welke mate de Coronacrisis van invloed is op
het resultaat en wat de kansen zijn om een volgend leerjaar succesvol te kunnen volgen. Maatwerk
dus.
De docenten zullen de komende tijd bespreken welke leerstof dit schooljaar perse behandeld moet
worden, welke leerstof meegenomen kan worden naar het volgende schooljaar en welke stof
misschien kan vervallen.
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