
  Update 8 mei 2020 
 
 
Amsterdam, 8 mei 2020 
 
Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat jullie een fijne vakantie hebben gehad en er weer met hernieuwde energie 
tegenaan kunnen gaan in deze laatste periode van dit schooljaar.   
 
Voor de vakantie hebben we op de persconferentie gehoord dat de middelbare scholen naar 
alle waarschijnlijkheid vanaf dinsdag 2 juni weer opengaan. Vanaf dat moment zijn er 
volgens de jaarplanner nog twee lesweken en een toetsweek gepland. We hebben ervoor 
gekozen om voor deze korte periode door te gaan met het onderwijs op afstand voor deze 
twee lesweken. Iedereen is daar nu aan gewend, dus we denken dat het meer onrust 
oplevert als het systeem nu weer wordt veranderd.  
 
Voor de onderbouw willen we in de twee lesweken toetsen op school gaan afnemen 
gecombineerd met online lessen. Daarna volgt een week met de laatste toetsen. Dit schema 
volgt zo snel mogelijk. 
 
De bovenbouw heeft twee weken online lessen en daarna een toetsweek. De toetsen op 
school worden op anderhalve meter afstand georganiseerd. Een schema voor de toetsen 
ontvangen jullie binnenkort. Ook willen we in de lesweken voor de toetsweek leerlingen de 
mogelijkheid bieden om afspraken met docenten te maken om op school te komen mochten 
ze extra hulp nodig hebben. Daarnaast worden individuele afspraken met leerlingen 
gemaakt om op school gemiste toetsen in te halen. Hierover volgt nog nadere informatie. 
 
Zoals jullie hebben gezien, hebben we deze week een enquête uitgezet onder de leerlingen, 
de ouders/verzorgers en de docenten om het verkorte rooster te evalueren. Bij alle groepen 
is het overgrote merendeel ervoor om dit verkorte rooster te behouden. We zullen daarom 
de rest van het schooljaar de lessen volgens verkort rooster blijven geven. De toetsen duren 
wel 50 of 100 minuten.  
 
We wensen jullie veel succes in deze laatste periode! 
 
Met vriendelijke groet, 
Ellen de Jong, Wendy Middelkamp, Véronique van Paridon en Annelies Weerts 
 
 
 
 
  


