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Betreft: Informatiemail ouders 
 
 
 
 
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 
 
 
Week 2 van het onderwijs op afstand ligt inmiddels achter ons. Een week waarin aan 
het begin van de week aangescherpte richtlijnen gedeeld werden om verspreiding 
van het Coronavirus tegen te gaan en een week waarin we kregen te horen dat het 
centraal examen dit schooljaar niet wordt afgenomen. In deze mail willen we graag 
nader ingaan op het nieuwe tijdpad van de schoolexamens klas 4, de 
vakkenpakketkeuze voor klas 1,2, & 3 en de ontwikkeling van het onderwijs op 
afstand.  
 
 
Digitaal onderwijs op afstand 
Vorige week hebben we u laten weten dat het ‘onderwijs op afstand’ nog in ontwikkeling is. 
Op dat gebied zijn deze week wederom grote stappen gezet. Alle docenten en mentoren 
hebben inmiddels ‘hangout-momenten’ ingepland, waarop ze beschikbaar zijn om middels 
‘google hangouts’ interactie te hebben met leerlingen. Leerlingen kunnen via ‘google 
hangouts’ niet alleen vragen stellen, maar docenten kunnen ook de stof uitleggen en lesgeven. 
In dezer dagen zullen we u en de leerlingen een overzicht toesturen, waarop aangegeven 
staat wanneer de docenten van uw zoon/dochter een ‘hangout-moment’ met de klas gepland 
hebben. Wij verzoeken leerlingen dringend om daar gebruik van te maken.  
 
Tussen de ‘hangout-momenten’ die docenten voor klassen of jaarlagen aanbieden kan soms 
sprake zijn van enige overlap. Dit betekent dat een leerling een keuze moet maken. Vaak zijn 
er meerdere momenten in de week waarop een ‘hangout’ aangeboden wordt. Mocht dit 
echter in de praktijk tot structurele problemen leiden, dan verzoeken we dit door te geven 
aan de mentor. We zullen dan in overleg met docenten bekijken of we het schema iets kunnen 
wijzigen.  
 
Veel leerlingen nemen al deel aan de ‘hangouts’, maar nog niet alle leerlingen. We verzoeken 
de leerlingen die dit nog niet doen er ook gebruik van te gaan maken. Binnen de interactie 
met ‘hangouts’ verwachten we dat leerlingen en docenten, en leerlingen onderling, op 
respectvolle wijze met elkaar omgaan. Deze week is het enkele keren voorgekomen dat 
leerlingen bewust storend gedrag binnen een ‘hangout’ vertoonden, waarmee ze het 
leerproces van zichzelf en andere leerlingen in de weg zaten. Mochten we dit signaleren, dan 
zullen we daar melding van maken bij leerling en ouders. Mocht dit herhaaldelijk voorkomen, 
dan kan een leerling uitgesloten worden van het betreffende ‘hangout-moment’.  
 
We zijn blij om te zien dat veel leerlingen goed met hun thuiswerkopdrachten bezig zijn. We 

proberen dit op afstand zo goed 
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mogelijk te monitoren en leerlingen van constructieve feedback te voorzien, om het 
leerproces zo goed mogelijk te continueren. Ook zien we veel ouders die hun kind actief 
helpen, motiveren en enthousiasmeren. Een groot compliment voor hoe deze groep 
leerlingen en ouders dit thuis oppakt. We zien echter ook een kleine groep leerlingen waarbij 
de inzet en vorderingen wat achterblijft. Deze ouders zullen we daarvan op de hoogte 
brengen. We verwachten in dat geval dat u zich samen met ons zal inspannen om de 
omstandigheden te creëren waarin uw kind de verwachte vorderingen kan maken. 
 
Binnen ‘digitaal onderwijs op afstand’ kunnen er weleens dingen misgaan of niet werken. 
Denk bijvoorbeeld aan het uploaden van opdrachten, het openen van het digitale methode of 
het niet in een ‘hangout-moment’ kunnen inloggen. Mocht dit aan de orde zijn, dan kunnen 
leerlingen dit melden bij hun vakdocent of mentor. Wij zullen daar dan rekening mee houden 
en meezoeken naar een oplossing.  
 
 
Vakkenpakketkeuze klas 1,2 & 3 
Na een voorlichtingsavond voor ouders op school en een voorlichting door de mentor in de 
klas, is vorige week een brief verstuurd naar leerlingen en ouders van klas 2 en 3 om de 
vakkenpakketkeuze door te geven. De vakkenpakketkeuze kan doorgegeven worden door op 
de link in de brief te klikken en het digitale formulier in te vullen. We verzoeken leerlingen 
van klas 2 en 3 hun keuze uiterlijk woensdag 1 april door te geven.  
 
Ook leerlingen van klas 1 zullen binnenkort een vakkenpakketkeuze moeten maken. In 
verband met het sluiten van de scholen heeft de voorlichtingsavond niet plaats kunnen 
vinden. Ouders en leerlingen zullen komende week per brief en instructiefilm worden 
geïnformeerd.  
 
Het is verstandig wanneer leerlingen en ouders de vakkenpakketkeuze samen maken. De 
mentor kan hierbij worden geraadpleegd om vragen te beantwoorden of te adviseren.  
 
 
Tijdpad schoolexamen klas 4 
Afgelopen dinsdag heeft de minister kenbaar gemaakt dat het centraal examen dit jaar niet 
zal worden afgenomen. Bij het vaststellen of een leerling recht heeft op een diploma, zal het 
schoolexamen volledig leidend worden. De exacte zak/slaag-regeling zal binnenkort door het 
ministerie van onderwijs kenbaar gemaakt worden.  
 
Nu het centraal examen niet doorgaat, hebben we meer tijd gekregen om het schoolexamen 
onder de huidige omstandigheden op een goede en veilige manier af te ronden. We hebben 
daarom deze week besloten om het inhaalmoment voor klas 4 uit te stellen en een nieuw 
tijdpad te maken voor de afronding van het schoolexamen. Graag delen we hieronder het 
nieuwe tijdpad.  
 
Maandag 06 april t/m vrijdag 17 april: Inhalen klas 4 
Tussen 6 april en 17 april halen leerlingen van klas 4 al het gemiste werk uit periode 1 en 
periode 2 in. Dit gebeurt op school middels een gepersonaliseerd rooster in kleine groepen. 
Om het afnemen van de inhaaltoetsen op een veilige manier te laten verlopen, hebben we een 
protocol opgesteld voor het afnemen van toetsen in Coronatijd (dat voldoet aan de richtlijnen 
van het ministerie en het RIVM). Het gepersonaliseerde rooster en het protocol zullen we op 
woensdag 1 april vanaf 17.00 uur met de leerlingen van klas 4 delen. We verzoeken 
leerlingen het protocol goed door te nemen, de richtlijnen op te volgen en indien er vragen 
zijn contact op te nemen met de mentor.  
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Woensdag 06 mei t/m vrijdag 15 mei: Afname laatste toetsweek klas 4 
De laatste toetsweek van klas 4 zal afgenomen worden in de eerste twee weken na de 
meivakantie. Over het rooster en de vorm waarin de toetsen afgenomen zullen worden, 
zullen we de week voor de meivakantie communiceren.  
 
Maandag 18 mei t/m vrijdag 29 mei: Herkansingen en maatwerk klas 4 
De laatste 2 weken van mei kunnen leerlingen een herkansing maken en is er een 
mogelijkheid om de laatste openstaande onderdelen van het PTA af te ronden. Het moment 
waarop herkansingen doorgegeven moeten worden, zal ook verplaatst worden naar mei. 
Hierover volgt nog een aparte mail met een link.  
Docenten en mentoren zullen de leerlingen van klas 4 via ‘google hangouts’ op afstand 
voorbereiden op hun inhaaltoetsen en de toetsen van de toetsweek.  
 
 
Tot slot 
Afgelopen week hebben we veel mooie openhartige en bemoedigende reacties van leerlingen 
en ouders mogen ontvangen. Deze reacties geven ons veel positieve energie om onder 
moeilijke omstandigheden het ‘onderwijs op afstand’ zo goed mogelijk vorm te blijven geven. 
Aanstaande dinsdag zal de minister opnieuw een persconferentie geven en zullen we weten 
hoe de periode na 6 april er globaal uit zal komen te zien. We zullen u daarover komende 
week verder informeren. De oudernieuwsbrief van maart zullen we gezien de huidige 
omstandigheden verplaatsen naar vrijdag 03 april. Wij wensen u allen een goede gezondheid 
in deze spannende tijden. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Gijs Kruit 
Locatiedirecteur 
Roncalli Mavo 
 

 

 


