
 

 

 

 

Betreft: update 

 

Geachte ouders, beste leerlingen,  
 
Door middel van deze brief informeer ik jullie onder andere over de uitkomsten van onze studiedag 
van 14 april jl. 
 
Studiedag 
Voor alle vakken is tijdens de studiedag opnieuw bepaald wat de leerlingen moeten kunnen, weten en 
begrijpen om op een goede manier te kunnen doorstromen naar het volgende leerjaar. Dat betekent 
dat er bij elk vak is geschrapt in de lesstof en ook in het aantal toetsen. Daarmee  verminderen we de 
werkdruk bij leerlingen en docenten. Daarnaast zijn docenten nog met elkaar in overleg op welke 
manier er zal worden getoetst.  
 
Planning inhalen gemiste toetsen en herkansingen niet-examenklassen 
De afdelingsleiders van T3, H4 en V4 en V5 hebben inmiddels geïnventariseerd welke leerlingen van 
deze klassen toetsen hebben gemist in de tweede toetsweek. We verwachten dat op dinsdag 21 april 
nieuwe richtlijnen bekend worden gemaakt voor de scholen. Dan wordt ook bekend of de scholen 
misschien weer (gedeeltelijk) open gaan of niet. De planning van de inhaaltoetsen en de herkansingen 
is afhankelijk van het bericht dat we op de 21ste krijgen. Nadere berichtgeving hierover volgt dus nog. 
 
Inhalen schoolexamens door de examenklassen 
Deze week was voor ons een bijzondere week. Voor het eerst was er weer een behoorlijke groep 
leerlingen op school. Het ging om de examenleerlingen die nog schoolexamens kwamen inhalen. 
Daarbij moest iedereen zich strikt aan de richtlijnen van de RIVM houden. Niet alleen in het lokaal, 
maar ook in de fietsenstalling en in de gangen. Dat is heel erg goed verlopen. De leerlingen en ook 
onze collega’s hielden zich heel goed aan onze instructies. Dat was een hele geruststelling. 
 
Tot slot 
We wachten met spanning de persconferentie af van aanstaande dinsdag. De besluiten die dan zullen 
worden meegedeeld, kunnen belangrijke gevolgen voor ons allemaal hebben, voor de school, de 
leerlingen en de ouders. Zodra we weer nieuws hebben horen jullie van ons. 
 
Een mooi en  zonnig weekend toegewenst. 

Met vriendelijke groet, 

Hanneke Arpots 
rector 
 


