
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 8 april 2020 

 

 

Betreft: laatste ontwikkelingen  

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Via deze brief praten we u bij over de laatste ontwikkelingen aangaande het schoolwerk. Momenteel hebben we 

de eerste volle lesweek volgens de nieuwe structuur met Microsoft Teams erop zitten. We krijgen veel positieve 

signalen over de aangebrachte structuur en manier van werken. Voor sommige afdelingen is de hoeveelheid werk 

voor onze leerlingen groot en kijken we samen met vakdocenten naar de belasting van de leerlingen. 

 

Ziekmelden 

We merken dat het lastig is om met de huidige manier van werken zicht te houden op de leerlingen die geen werk 

voor school kunnen verrichten vanwege de gezondheidssituatie. Daarom verzoeken we de ouders/verzorgers van 

de leerlingen die in een normale schoolsituatie ziekgemeld zouden worden, dat ook nu aan ons door te geven. U 

kunt hiervoor ’s ochtends naar school bellen. Op die manier kunnen we dat registreren in Magister en hebben 

docenten zicht op de leerlingen die bijvoorbeeld niet aanwezig zijn bij online lessen via Teams als gevolg van ziekte.  

 

Mentorspreekuur/vakdocentenspreekuur 

Volgende week zou er een mentor- en vakdocentenspreekuur plaatsvinden. Zoals u zult begrijpen is dat momenteel 

niet mogelijk. Omdat we contact met ouders/verzorgers over de voortgang van uw zoon/dochter belangrijk vinden, 

is het streven vanuit school om in de komende periode contact te hebben met alle ouders/verzorgers. Dat kan via 

e-mail, telefoon of via het Teamaccount van uw zoon/dochter. In veel gevallen is er al contact geweest met de 

mentor van uw zoon/dochter, in dat geval zullen we geen contact meer opnemen als dat niet noodzakelijk is.  

 

We willen benadrukken dat mentoren in deze gesprekken niet in kunnen gaan op de overgangsnormen en 

bevordering naar het volgende leerjaar. Hierover wordt momenteel nog steeds beleid uitgewerkt, dat ook afhankelijk 

is van de periode na de meivakantie. Het contact met de mentor is bedoeld om het welbevinden en de algemene 

resultaten naar aanleiding van periode 2 van uw zoon/dochter door te nemen. Als u zelf de behoefte heeft aan 

overleg en niet kunt wachten op het initiatief van de mentor, schroom dan niet om contact te zoeken.   

Voor vragen of opmerkingen over het verzorgen van onderwijs op afstand kunt u rechtstreeks contact leggen met 

de afdelingsleider.  

Aan alle ouder(s)/verzorger(s) van en 

aan onze leerlingen 



 

Tweede Paasdag + meivakantie 

Er worden vragen gesteld over de online lessen op Tweede Paasdag, a.s. maandag. Ook vraagt men zich af of de 

meivakantie doorgang vindt of dat er dan les gegeven wordt. Uiteraard houden we vast aan de opgestelde 

vakantieplanning. Dat betekent dat we geen online lessen geven op Tweede Paasdag en dat de meivakantie 

gewoon geldt als vakantie. We merken dat het voor leerlingen en collega's goed is om, zeker in deze crisissituatie, 

even af te schakelen en niet met school bezig te zijn.  

 

Periode na de meivakantie 

Het is nog onduidelijk hoe de situatie na de meivakantie er uit gaat zien. Op 21 april zal de minister-president een 

besluit bekendmaken over de periode na de meivakantie. Daarna zal intern overleg worden gevoerd en zullen we 

bekend maken hoe we na de meivakantie ons onderwijs zullen inrichten, inclusief de wijze waarop we de 

voortgang/ontwikkeling van onze leerlingen zullen meten en toetsen. Momenteel werkt school 3 scenario's uit: de 

school blijft geheel dicht zoals nu het geval is, de school gaat gefaseerd open (of voor een beperkte groepsgrootte) 

en de school gaat geheel open. Zoals reeds aangekondigd is, zullen de maatregelen in elke scenario geheel of 

gedeeltelijk van kracht blijven en uiteraard zullen wij ons daar aan houden. In de meivakantie zullen we u nader 

informeren.  

 

Er komen nog steeds vragen van ouders/verzorgers over het herkansen en inhalen van toetsen uit toetsweek 2. 

Helaas is dat nu niet mogelijk. Afhankelijk van de situatie na de meivakantie zullen we dit op een passende wijze 

vormgeven. Ook hiervoor geldt dat we later meer informatie zullen verstrekken.   

 

Ik hoop iedereen via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd en spreek de hoop uit dat u nog steeds in een 

goede gezondheid verkeert. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief, neem dan contact met ons op. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur  


