
 
 
Amsterdam, 3 april 2020 
 
 
Beste ouders/verzorgers en leerlingen, 
 
Nu we weten dat de school in elk geval tot en met de meivakantie gesloten is, hebben we de 
afgelopen dagen gebruikt om het programma voor de komende weken vast te stellen. Het online 
leren gaat allemaal wat langer duren. De ervaringen en feedback van ouders, leerlingen en docenten 
hebben we gebruikt om wat aanpassingen te doen. 
 
Lesrooster. 
Met ingang van maandag 6 april werken we tot aan de meivakantie met een verkort lesrooster. Dit 
geeft leerlingen en docenten de tijd en de mogelijkheid om ’s middags werk af te maken en zelf de 
tijd in te delen. 
Bij het verkorte lesrooster duren de lessen 40 minuten. Onderaan deze brief staan de lestijden nog 
een keer vermeld.  
 
De bovenbouw.  
Leerlingen uit v4, v5 en h4 worden deze week over het programma en de toetsen voor de komende 
periode geïnformeerd door de afdelingsleiders resp. examensecretariaat.  
De examenklassen hebben inmiddels al een programma ontvangen met de planning van de nog te 
maken SE-toetsen en herkansingsmomenten.  
De toetsen voor de bovenbouw worden op school afgenomen. De afname vindt plaats binnen de 
richtlijnen van het RIVM. De LO-zalen zijn daartoe speciaal ingericht. 
 
De onderbouw.  
Leerlingen in de onderbouw volgen hun lessen tot aan de meivakantie volgens het rooster. Na het 
weekend volgt een aanvullende mail over toetsen.  
 
Studiedagen 9 april en 14 april 
We hebben twee studiedagen ingelast om de aanpassingen in de verschillende programma’s te 
kunnen afstemmen: donderdag 9 april en dinsdag 14 april. Voor leerlingen betekent dit een verlengd 
paasweekend met de mogelijkheid om zelfstandig opdrachten te plannen of toetsen voor te 
bereiden. Belangrijk: een aantal leerlingen uit de bovenbouw heeft een SE-toets op dinsdag 14 april. 
 
Scenario’s 
We kunnen nog niet voorspellen hoe lang de scholen in Nederland dicht blijven. Wij houden rekening 
met een drietal scenario’s: na 6 mei weer open, later dit jaar weer open of tot het einde van het 
schooljaar dicht. Zodra er vanuit de overheid nieuwe maatregelen komen, passen wij onderwijs en 
begeleiding daarop aan.  
 
Tot aan de meivakantie werken we op deze manier. Het vraagt nog steeds flexibiliteit, 
uithoudingsvermogen en creativiteit van leerlingen en docenten. Lof voor de ouders die onze 
leerlingen in deze tijd begeleiden en ruimte geven. Lof ook voor de ouders die vanwege hun werk 
zorgen dat Nederland blijft draaien en ‘gezond’ blijft. 



 
Als team van het Pieter Nieuwland College zetten we samen de schouders eronder om ook de 
komende weken passend onderwijs te verzorgen voor onze leerlingen.  
 
 
Namens alle medewerkers van het Pieter Nieuwland College groet ik vriendelijk 
Pieter Delsing 
Rector Pieter Nieuwland College 
 
 
Verkort lesrooster 

1. 8.30 – 9.10 4. 10.50 – 11.30 6. 12.40 – 13.20 
2. 9.10 – 9.50 5. 11.30 – 12.10 7. 13.20 – 14.00 
3. 9.50 – 10.30 Pauze   8. 14.00 – 14.40 
Pauze     9. 14.40 – 15.20 

 
 


