
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helmond, 17 april 2020 

 

 

Betreft: laatste ontwikkelingen en situatie na de meivakantie 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

De meivakantie staat voor de deur. Ik praat graag alle leerlingen en ouders/verzorgers bij over de laatste 

ontwikkelingen en de situatie na de meivakantie.  

 

Huiswerkvrij in de vakantie 

Het is belangrijk dat alle leerlingen in de meivakantie afstand kunnen nemen van school en het schoolwerk. De 

vakantie is bedoeld om uit te rusten. Daarom is het goed nogmaals te benadrukken dat leerlingen huiswerkvrij zijn 

voor maandag 4 mei aanstaande.   

 

Lesrooster 

Aanstaande dinsdag volgt een nieuwe persconferentie van de overheid, waarin zal worden aangekondigd hoe de 

onderwijssituatie na de meivakantie ingevuld wordt. Volgende week zullen we intern bekijken wat daarvan de 

gevolgen zijn voor onze school en daarna brengen we u (tijdens de vakantie) op de hoogte hierover.  

Zoals eerder aangekondigd wordt momenteel door school gewerkt aan verschillende scenario’s.  

Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de lessen zoveel mogelijk op afstand gegeven worden. Daarbij is het idee om de 

huidige structuur van lessen via Teams uit te bouwen en het lesrooster in Magister te volgen als dagritme. Dat 

betekent dat er meer lessen per dag plaatsvinden dan in de huidige situatie en dat deze verzorgd worden door de 

eigen vakdocent. Meer informatie hierover volgt later.  

 

Inhaalwerk 

Na de meivakantie zullen we leerlingen uit 3 mavo-plus, 4 havo en 4 + 5 vwo de gemiste toetsen uit de afgelopen 

periode in laten halen. Daarvoor zal een rooster worden opgesteld en volgende week naar iedereen worden 

gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat we starten met het inhaalwerk op donderdag 7 mei. Het inhaalwerk voor 

de onderbouwklassen wordt later opgepakt. De klassen die werken met een PTA hebben nog steeds prioriteit op 

dit gebied.  

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) en  

aan onze leerlingen 



 

Maatschappelijke Stage 

De leerlingen die hun Maatschappelijke Stage dit schooljaar zouden moeten afronden, krijgen hiervoor uitstel tot 1 

november van het volgende schooljaar. De MaS hoeft dus niet meer in de loop van dit schooljaar afgemaakt te 

worden. Leerlingen die de MAS al eerder af kunnen ronden, mogen dat uiteraard gewoon doen.  

 

Ik hoop iedereen via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Rest ons om iedereen een goede vakantie toe 

te wensen, ondanks de situatie rondom het coronavirus en het feit dat het niet mogelijk is om iets te ondernemen.   

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

R. van de Westerlo  

Directeur  


