
 

 
 

 

Nijmegen, 18 mei 2020 

Betreft: toetsing en bevordering en school na 1 juni 

Beste ouders en leerlingen, 

De minister heeft besloten dat de scholen voor Voortgezet Onderwijs in principe op 2 juni weer open 
gaan. Een definitief besluit volgt morgen, op 19 mei. Wij zijn blij dat we onze leerlingen weer op school 
mogen ontvangen en zijn druk bezig met de voorbereiding om dat op een veilige en verantwoorde 
manier, voor leerlingen én medewerkers, te organiseren. In deze brief informeren wij jullie over twee 
thema’s:  toetsing en bevordering en “school na 1 juni.” 

1. Toetsing en bevordering. 

Sinds 19 maart krijgen onze leerlingen onderwijs op afstand. We willen de eventuele nadelige 
gevolgen van de fysieke sluiting van de school voor al onze leerlingen zoveel mogelijk beperken. 
Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen. Deze vat ik hieronder kort samen. Een 
uitgebreide toelichting kunnen jullie hier vinden.  
 
1. Toetsweek 3 vervalt.  
2. In periode 3 geven we in plaats van cijfers voor geleverde prestaties een ‘O’ of een ‘V’ voor het al 

dan niet behalen van de gestelde leerdoelen. Voor de leerlingen van de B2TH- en B2HV-klassen 
wordt er gewerkt met O, V én G. Dit heeft te maken met het feit dat deze leerlingen een afdeling 
moeten kiezen. 

3. Over de bevordering wordt tijdens de leerlingbespreking een besluit genomen op grond van de 
cijfers uit periode 1 en 2 én op grond van alle informatie die in periode 3 is verzameld. Schematisch 
ziet het er als volgt uit: 

 

2. School na 1 juni: les thuis en ook les op school 

Leerlingen en docenten gaan na 1 juni weer naar school. Het protocol geeft aan dat leerlingen, 
docenten en overige medewerkers van de school 1,5m afstand moeten houden, in het gebouw en op 
het terrein van de school. Dat betekent dat we niet alle leerlingen tegelijkertijd kunnen ontvangen. 
Daarom hebben we besloten dat leerlingen na 1 juni op twee manieren leskrijgen: op school, maar ook 
nog steeds thuis. Hieronder geven we in grote lijnen aan hoe “NSG Groenewoud 1,5 m.” eruit ziet. 

- De  docenten geven les vanuit hun klaslokaal.  
- Elke dag is een derde van de leerlingen op school. 
- Elke klas wordt verdeeld in drie groepen. Een groep bestaat uit maximaal 11 leerlingen. 

 
 
 

https://nsg-groenewoud.nl/wp-content/uploads/2020/05/20200518-bijlage-Toetsing-en-bevordering.pdf


 

 

 

 

 

- Alle groepen komen beurtelings een hele dag naar school. Stel: je bent ingedeeld in groep 1, dan 
kom je op dinsdag 2 juni voor het eerst op school, op vrijdag 5 juni is het weer jouw beurt om naar 
school te komen.  

- De docent geeft in het lokaal les aan maximaal 11 leerlingen, de andere 2 groepen van die klas/of 
dat cluster volgen de les thuis online (op dezelfde manier zoals nu gebeurt).  

- Na afloop van een les blijven de leerlingen in principe in het lokaal, de volgende docent komt naar 
het  lokaal toe. Klassen/clusters krijgen waar dat mogelijk is, een vast lokaal in de school.  

- We regelen het zo dat elke leerling één keer per dag buiten het lokaal kan pauzeren: op een 
aangewezen plek in het gebouw, of buiten op het schoolterrein. 

Lesrooster 

- We blijven lesgeven volgens het rooster. Dat verandert dus niet. 
- Na 1 juni korten we de uren van 80 minuten in tot 60 minuten. 
- Tussen de lesuren komt er een pauze van 30 minuten. Dat doen we om  de leerlingenstroom tussen 

de lesuren te spreiden. Zo handhaven we tijdens de leswisselingen de 1,5m afstand.  
- We adviseren de leerlingen om de langere pauzes te gebruiken om huiswerk te maken, zo is het 

geen “verloren tijd”. 
- De lesdag eindigt voor alle leerlingen (thuis of op school) om uiterlijk 15.00u. Zo hebben wij tijd 

om het gebouw goed schoon te maken voor de volgende dag en krijgen de leerlingen meer ruimte 
om zelf hun tijd in te delen.  

Tot slot 

In dit bericht hebben jullie in grote lijnen kunnen lezen wat de basis wordt van ons onderwijs en de 
begeleiding na 1 juni. Op korte termijn volgt meer informatie over de inrichting van het gebouw, de 
lokalen, de lestijden en de gedragsregels. Ook werken we aan een korte film, waarin je al voordat je 
op school komt, kunt zien wat er van je wordt verwacht als je les hebt in het gebouw. 

We beginnen straks weer aan een heel nieuw experiment. Het zal wennen zijn voor ons allemaal. Ik 
ben ervan overtuigd dat we ook daar weer samen een goede weg in zullen weten te vinden. Bovenal 
vinden we het fijn en ook belangrijk om jullie weer te zien en ook dat jullie elkaar weer kunnen 
ontmoeten. 

Voor degenen die hierin zijn geïnteresseerd: klik hier voor het protocol VO-raad en klik hier voor de 
NOS film. 

Blijf gezond, pas goed op jezelf, 

Hartelijke groet, 

 

Hanneke Arpots 

 

https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd
https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA

