
 

 

 
Mogelijke opening scholen VO en vooruitblik einde schooljaar 
 
 

Deurne, 1 mei 2020 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
 
Ik hoop dat jullie tot nu in goede gezondheid hebben kunnen genieten van de meivakantie. 
Deze loopt nu op zijn eind en graag wil ik jullie op de hoogte brengen van de huidige stand 
van zaken.  
 
Op 17 april jl. hebben wij jullie geïnformeerd over de wijze waarop de school zich voorbereid 
op de mogelijke opening van scholen na de meivakantie. In de persconferentie van 21 april is 
duidelijk geworden dat de scholen in het voortgezet onderwijs op zijn vroegst 2 juni weer 
open kunnen gaan. Of dat gaat gebeuren en welke richtlijnen dan gelden wordt de komende 
weken bekend gemaakt. Er wordt continu (landelijk) gewerkt aan protocollen om alle 
richtlijnen vorm te geven.  
De schoolleiding is momenteel bezig om deze protocollen en richtlijnen zo te implementeren, 
dat wij klaar zijn om open te gaan, zodra dat mag.  
 
Vanaf maandag 4 mei wordt op dezelfde wijze als voor de meivakantie verder gegaan met 
onderwijs op afstand. Hoewel we positieve geluiden horen over de wijze waarop wij hier 
vorm aan geven, zitten er de nodige beperkingen aan. Het onvoldoende betrouwbaar kunnen 
toetsen is er één, maar ook een goed zicht hebben op de leerlingen is en blijft minder efficiënt 
dan tijdens lessen op school. Hoe zit een leerling in zijn vel, hoe goed is hij in staat om te 
(blijven) studeren, hoe goed beheerst hij de stof, is hij klaar voor het volgende leerjaar? 
Allemaal belangrijke en relevante vragen, die in deze tijden extra moeilijk zijn te 
beantwoorden. Het is in ieders belang dat we hard blijven werken aan het onderwijs. Wij als 
docenten, maar ook jullie als leerlingen (en ouders als toezichthouders op de achtergrond). 
Alle feedback die bijdraagt aan het verbeteren van onderwijs op afstand is daarbij welkom.  
 
Bij het inrichten van het onderwijs tot aan de openstelling (en daarna) geven wij waar 
mogelijk voorrang aan leerlingen uit leerjaar V. Hun tijd tot het eindexamen is relatief het 
kortste en vraagt daarom extra aandacht. 
 
Aangezien we op zijn vroegst pas op 2 juni open gaan én er dan nog slechts een paar weken 
zijn tot het einde van het schooljaar, kan het niet anders dan dat we ook op een andere wijze 
naar de bevordering gaan kijken. Momenteel wordt aan een voorstel gewerkt, waarbij het 
uitgangspunt is, dat er géén of zo min mogelijk (formele) toetsing plaats zal vinden. Ook ten 
aanzien van schoolexamentoetsen voor leerjaar IV en V komt een voorstel hoe wij hier dit 
schooljaar mee om zullen gaan. Momenteel vindt er op school alleen toetsing plaats voor 
onze eindexamenkandidaten. 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Een voorstel voor aangepaste bevorderingsregels is behoorlijk ingrijpend en zal zorgvuldig 
moeten worden opgesteld. We willen alle leerlingen recht doen, waarbij we – ondanks dat we 
onze leerlingen niet zien – zo objectief en eenduidig mogelijk willen vaststellen welke 
leerlingen bevorderd kunnen worden. Uitgangspunt is hierbij wat het beste is voor de leerling, 
juist ook in het belang van de leerling. Hierbij kan ook overleg samen met de 
ouder(s)/verzorger(s) nodig zijn. Uiteindelijk zal de MR instemming moeten geven aan het 
voorstel. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen. 
 
Ten slotte hebben we in verband met de maatregelen moeten besluiten de “atletiekdag” van 
woensdag 10 juni af te gelasten.  
 
Wij wensen jullie veel sterkte en gezondheid voor de komende tijd. Geniet zoveel mogelijk 
van de laatste dagen van de meivakantie. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens de schoolleiding, 
 
Ingrid de Vries 

rector-bestuurder 


