
 
 
 
 
 
 
 
Aan alle ouders en leerlingen 
 
 
 
 
 
 
Datum: 24 september 2020 
 
Betreft: keuze-uren/inhalen mogelijke leerachterstanden 
 
 
 
Beste ouders en leerlingen, 
 
In deze brief een korte update naar aanleiding van vragen van ouders en leerlingen. 
 

- Als ik vanuit thuis de lessen volg, moet ik dan ook de keuzelessen volgen? 
Antwoord: Nee, je hoeft de keuzelessen niet te volgen. Je moet je echter wel inschrijven voor 
de keuzelessen van de lesweek erna, omdat je immers dan alweer beter kunt zijn en je dan 
wel de keuzelessen moet volgen. 

- Ik meld mijn kind ziek, maar zie dat niet terug in de absentenregistratie. 
Het is op dit moment heel erg druk bij de afdeling verzuim. De doorlooptijd voor 
verzuimregistratie is langer dan normaal. Het kan dus enkele uren duren voor je de melding in 
onze verzuimregistratie terugziet. 

 
In de bijlage bij dit bericht informeren we jullie over onze aanpak m.b.t. leerachterstanden die 
leerlingen mogelijk hebben opgelopen gedurende de periode van “onderwijs op afstand.”  
 
Met hartelijke groet, 
 
Hanneke Arpots, 
rector 
 
 

 

  



 
 

Bijlage 

 
 
Aanpak Leerachterstanden  
 
Aanleiding 
Op 16 maart jl. werden alle scholen gesloten vanwege de verspreiding van het corona-virus. Vanaf dat 
moment zijn we op onze school vrijwel direct overgeschakeld op onderwijs op afstand. In juni konden de 
leerlingen weer in beperkte mate de lessen op school volgen. Om te voorkomen dat leerlingen werden 
overbelast, hebben we onze docenten gevraagd om in deze periode het lesprogramma te beperken tot de 
onderdelen die essentieel waren voor een leerling om goed te kunnen starten in het volgende leerjaar. Ook 
het aantal toetsen hebben we beperkt. Onze  brugklasleerlingen hebben vorig schooljaar vanaf 16 maart 
op hun basisschool ook gewerkt met een aangepast lesprogramma. Mogelijk zijn er leerlingen die hierdoor 
leerachterstanden hebben opgelopen. Wij vinden het belangrijk en het is ook onze verantwoordelijkheid 
om deze leerlingen de gelegenheid te bieden om deze in te halen. Daarbij is ons uitgangspunt dat dat in 
principe buiten de vakanties en weekenden gebeurt. Helaas kunnen we niet voorkomen dat toch enkele 
inhaalprogramma’s plaatsvinden in de herfstvakantie of een weekend. Dit heeft o.a. te maken met de 
beschikbaarheid van de externe partner waar we mee samenwerken. 
 
Prioriteit ligt bij eerste brugjaar en (voor)examenklassen 
In de afgelopen weken hebben twee speciaal hiervoor aangestelde coördinatoren met behulp van de input 
van alle vaksecties, in kaart gebracht in welke leerjaren en bij welke vakken leerlingen mogelijk 
leerachterstanden hebben opgelopen, die dit schooljaar moeten worden weggewerkt.  Uit deze 
inventarisatie blijkt dat deze “urgente” leerachterstanden zich met name voordoen bij onze 
brugklasleerlingen, en bij de (voor)examenklassen. In de brugklas zijn alle leerlingen gescreend op  
belangrijke basisvaardigheden, waar op wordt voortgebouwd in de rest van het schooljaar.  Bij een aantal 
leerlingen werden achterstanden geconstateerd, die zo snel mogelijk moeten worden ingehaald. In de 
(voor)examenklassen gelden voor het schoolexamen en centraal examen wettelijk voorgeschreven 
verplichtingen, waar wij als school aan moeten voldoen. Wij kunnen niet “schrappen” in het programma. 
Bovendien is voor de (voor)examenklassen de tijd om de eventuele leerachterstanden in te halen beperkt.  
 
Leerachterstanden overige leerjaren 
Voor de overige leerjaren geldt dat eventuele leerachterstanden in de reguliere lessen worden weggewerkt. 
Daar is in deze leerjaren voldoende tijd en ruimte voor. We kunnen in het lesprogramma schooleigen keuzes 
maken, en er is niet de druk van het eindexamen.  
 
Inhaalprogramma 
Hieronder geven we aan wat de stand van zaken met betrekking tot het inhaalprogramma tot nu toe is. We 
gaan ervan uit dat er nog meer inhaalmomenten nodig zijn. We denken aan “verlengde lesdagen” in de 
periode tussen de herfst- en kerstvakantie, indien nodig een inhaalprogramma in de week voor de 
kerstvakantie, en tot slot examentrainingen in april/mei. 

- Eerste brugjaar. Op 14, 15 en 16 oktober is er een inhaalprogramma voor leerlingen met een 
achterstand op het gebied van begrijpend lezen, spelling en rekenen. In overleg met onze 
zorgcoördinator wordt bepaald welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Betrokken ouders 
en leerlingen ontvangen hierover nog nader bericht. 

- Eindexamenklassen.  In de week voor de herfstvakantie (14, 15 en 16 oktober) en in de herfst-
vakantie is er een inhaalprogramma. Deelname is facultatief. Leerlingen bepalen zelf of en voor 
welk vak zij zich inschrijven. Docenten en mentoren kunnen leerlingen uiteraard wel adviseren om 
deel te nemen. Het programma wordt verzorgd door externe partners (Lyceo en SSL).  Ouders en 
leerlingen ontvangen nog nader bericht over de inhoud van het programma en de inschrijving.  

- Voorexamenklassen. Enkele vaksecties hebben aangegeven dat er mogelijke leerachterstanden 
zijn. Hiervoor wordt nog een inhaalprogramma samengesteld.  Dit programma begint pas na de 
herfstvakantie. 

- Geen kosten. Voor ouders en leerlingen zijn geen kosten verbonden aan het inhaalprogramma.  
 
 


