
 

 

 

 
Nijmegen, 23 april 2020 
 
Betreft : school weer open 
 
Beste ouders en leerlingen,  

Afgelopen dinsdag werd duidelijk: scholen voor VO mogen vooralsnog weer open na 1 juni.  Op 
voorwaarde dat de richtlijnen van de RIVM van 1,5 m afstand in acht worden genomen. In deze brief 
informeer ik jullie over welke besluiten we inmiddels hebben genomen. 

- Onderwijs op afstand blijft ook na 1 juni tot aan de zomervakantie de basis. Door de richtlijnen 
van het RIVM is het onmogelijk en ook onverantwoord om grote groepen tegelijk op school te 
ontvangen. We handhaven de digitale lessen omdat daarmee de continuïteit van het onderwijs 
voor alle leerlingen blijft geborgd.   

- Na 1 juni ontvangen we weer leerlingen op school voor onderwijs en begeleiding. We denken 
nu nog na over hoe we dat gaan organiseren, daarover volgt na de meivakantie meer 
informatie.  

- Toetsing en bevordering. Docenten hebben geschrapt in het lesprogramma. Dat wat overblijft 
is datgene wat leerlingen moeten kennen, kunnen en begrijpen om te kunnen doorstromen 
naar het volgende leerjaar. Docenten geven aangepaste toetsen en ook minder toetsen. De 
beoordeling en weging van de toetsen in de laatste periode worden aangepast. Dat heeft 
gevolgen voor de wijze waarop we gaan bevorderen. Op dit moment spreken we hier nog over 
met de mentoren en vakdocenten. Na de meivakantie volgt meer informatie.   

- De toetsweek aan het einde van het schooljaar gaat niet door. We passen de jaarplanning aan: 
de toetsweek wordt een normale lesweek. We geven dus les tot en met 26 juni.  

- Het inhalen van schoolexamens voor de voorexamenleerlingen is gepland op 3, 4 en 5 juni. De 
herkansingen vinden plaats op 18, 19, 22 en 23 juni. Deze leerlingen ontvangen hierover nog 
nader bericht.  

- De activiteiten die aan het eind van het jaar stonden gepland, zoals sportdagen en speciale 
activiteiten voor jaarlagen komen vooralsnog te vervallen. Na 1 juni, als de richtlijnen van het 
RIVM wellicht weer worden versoepeld, gaan we bekijken wat we daarvoor in de plaats 
kunnen en mogen organiseren. Samen iets gezelligs ondernemen, daar hebben we allemaal 
juist in deze tijd immers veel behoefte aan. 

- In de Overloop vangen we kwetsbare leerlingen op. De capaciteit voor de Overloop wordt na 
de meivakantie uitgebreid. Ook gedurende de vakantie is het hulpnummer 06 - 11 10 63 14 
van onze school bereikbaar voor ouders en leerlingen.  

Hoewel het fijn is dat we nu weten wanneer de school weer open gaat, is 1 juni tegelijkertijd nog ver 
weg. We zullen nog even geduld moeten hebben. We zien er ontzettend naar uit dat ons schoolgebouw 
weer een school wordt met “echte leerlingen”. Ik vind het mooi om de kinderen uit de buurt te zien 
spelen op ons voorplein, maar het is nog veel mooier om daar onze eigen leerlingen weer te zien tijdens 
de pauze. 

Voor nu wens ik jullie mede namens alle docenten en overige medewerkers van de school een hele 
fijne welverdiende vakantie toe. 

Hartelijke groet, 
 
 
Hanneke Arpots, rector 
 


