
 

 

 

Aan alle ouders en leerlingen 

 

 

Datum: 6 november 2020 
Betreft: Dialoog en laatste nieuws 

 

Beste leerlingen en ouders, 

In deze brief informeer ik jullie over het laatste nieuws omtrent onze corona-maatregelen. Naar  
aanleiding van de gruwelijke moord op de Franse docent Samuel Paty en het bedreigen van een docent 
in Rotterdam, begin ik met een oproep om de dialoog te blijven voeren met elkaar.   
 
Dialoog 
Onze kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect krijgen in deze tijd opnieuw betekenis. 
In de herfstvakantie werd de Franse leraar Samuel Paty vermoord nadat hij spotprenten had gebruikt 
in een les over de vrijheid van meningsuiting. In Rotterdam is een docent ondergedoken vanwege 
bedreigingen naar aanleiding van een spotprent die in zijn klaslokaal hing. Als rector sta ik pal achter 
onze leraren. Zij moeten zich vrij voelen en veilig om hun lessen zo in te richten dat jonge mensen zich 
kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en kritische burgers. Tot burgers die een bijdrage leveren aan een 
maatschappij die gekenmerkt wordt door vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dat kunnen onze 
leraren niet alleen, hierin moeten ouders, leerlingen en school samen optrekken. In het belang van ons 
allemaal. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we met respect voor ieders eigenheid, de dialoog 
kunnen blijven voeren.  
 
Laatste nieuws over corona 

- Nog steeds blijft het aantal leerlingen en medewerkers dat positief getest is op corona beperkt. 
We zien bij leerlingen een spreiding over alle leerjaren en alle afdelingen.  

- Achterstanden. Rond de herfstvakantie hebben rond de 450 leerlingen deelgenomen aan het 
programma voor het wegwerken van achterstanden. Verreweg de meeste leerlingen kwamen 
uit het eerste brugjaar (kernvakken) en uit de examenklassen. Op dit moment wordt er 
gewerkt aan een vervolg. 

- Online lessen. Leerlingen kunnen de lessen vanuit thuis volgen als zij niet op school kunnen 
komen vanwege ziekte of omdat zij in quarantaine zijn vanwege corona. In alle andere gevallen 
volgen de leerlingen de lessen op school.  
• De docent geeft vanuit thuis les, mag ik dan ook de les vanuit thuis volgen? Nee, de 

afspraak is dat de leerlingen de les vanuit het klaslokaal volgen. Er is een surveillant 
aanwezig die toezicht houdt. 

• Ik heb een paar tussenuren, en het komt mij daarom beter uit om de les vanuit thuis te 
volgen, dan hoef ik niet te wachten. Mag dat? Nee, dit wordt gezien als ongeoorloofd 
verzuim. 

 

 



 

 

 

- Toetsweek.  Tijdens de toetsweek zetten we (met ingang van vrijdag 13 november tot dinsdag 
1 december) Magister dicht. Dat betekent dat leerlingen en ouders pas na 1 december kunnen 
zien welke resultaten er zijn behaald. Dat doen we omdat we vanwege corona niet zo goed 
weten wat we kunnen verwachten aan resultaten. Op deze manier voorkomen we dat 
leerlingen gedurende de toetsweek stress oplopen door eventueel tegenvallende cijfers. En zo 
creëren we voor onszelf tijd om samen te kijken naar het overzicht van alle resultaten per 
jaarlaag, voordat deze al bekend zijn gemaakt.  

- Ontwikkeldag vrijdag 13 november. Op vrijdag 13 november is er een ontwikkeldag voor alle 
docenten gepland , daardoor vervallen alle lessen. Thema’s zijn: Ecoschool, toetsbeleid en 
invulling van de mentortijd. 

 
Ik wens de leerlingen voor straks heel veel succes in de toetsweek, en voor nu een mooi weekend 
voor jullie allemaal. 

Hartelijke groet, 

Hanneke Arpots 
rector 

 


