
 

 

 

 

 

Helmond, 13 januari 2021 

 

 

Betreft: verlenging lockdown eindexamenleerlingen  

 

Geachte ouders, verzorgers, beste leerling, 

 

Het hing al enige tijd in de lucht, maar gisterenavond tijdens de persconferentie van onze minister-president is 

duidelijk geworden dat de middelbare scholen in Nederland de deuren gesloten moeten houden t/m 9 februari a.s. 

De grootste groep blijft hierdoor online les volgen, maar voor onze eindexamenleerlingen wijzigen we het beleid 

ten opzichte van de afgelopen periode. In deze brief leggen we uit wat het besluit van gisterenavond betekent voor 

de komende weken.  

 

Lessen van 40 minuten 

Vanaf maandag 18 januari laten we alle leerlingen van de eindexamenklassen naar school komen. Zoals in de 

communicatie eind december aangekondigd, zouden we bij een verlenging van de lockdown opnieuw kijken naar 

de wijze waarop we het onderwijs organiseren voor deze groep leerlingen. Vooropgesteld, volksgezondheid heeft 

prioriteit en de gezondheidszorg moet ontlast worden, maar het onderwijsproces komt op deze wijze steeds verder 

in het gedrang. Omdat de eindexamenleerlingen dit jaar een centraal examen moeten maken, is het belangrijk om 

deze groep leerlingen wél naar school te laten komen en vinden we het niet langer verantwoord om deze groep 

online lessen te blijven geven en in de middaguren gedeeltelijk naar school te laten komen.   

 

Daarbij stappen we over naar lessen van 40 minuten. Omdat de leseenheden voor alle leerlingen op school even 

lang moeten duren om een goed rooster te kunnen maken, is gekozen voor 40 minuten.  

Alle lessen gaan door volgens het rooster in Magister.  

 

Het lesrooster van 40 minuten is als volgt: 

08.30 uur – 09.10 uur Lesuur 1 

09.10 uur – 09.50 uur Lesuur 2 

09.50 uur – 10.30 uur Lesuur 3 

10.30 uur – 10.50 uur Pauze 

10.50 uur – 11.30 uur Lesuur 4 

11.30 uur – 12.10 uur Lesuur 5 

12.10 uur – 12.40 uur Pauze 

12.40 uur – 13.20 uur Lesuur 6 

13.20 uur – 14.00 uur Lesuur 7 

14.00 uur – 14.40 uur Lesuur 8 



 

1,5 meter afstand houden 

Afstand houden tussen leerlingen en docenten was al vanzelfsprekend, maar ook leerlingen moeten zoveel 

mogelijk een redelijke afstand houden tot elkaar. Overvolle lesgroepen helpen niet bij het terugdringen van het 

besmettingsgevaar. Dit betekent dat we in de meeste leslokalen kunnen werken met een maximale groepsgrootte 

van 11 leerlingen. Hierdoor moeten we lesgroepen verdelen over twee of zelfs drie lokalen. De leerlingen die niet 

in het lokaal zitten van waaruit de docent lesgeeft, volgen de lessen dus online. Grotendeels krijgen deze leerlingen 

dus online lessen, maar we proberen de groep die les volgt in het lokaal bij de docent af te wisselen per les.  

 

We richten ook de gymzalen en collegezaal in voor de grotere groepen, zodat we grotere groepen kunnen plaatsen 

in die lokalen.  

De leerlingen moeten blijven wisselen van lokalen bij leswisselingen, omdat de leerlingen bij elk vak in andere 

clustergroepen zitten. Tussendoor wisselen van lokalen is dus onvermijdelijk. 

 

Eenrichtingsverkeer 

We richten het gebouw in volgens eenrichtingsverkeer, net als in de periode voor de zomervakantie. Zodoende 

kunnen we de leerlingenstromen enigszins sturen en 1,5 meter afstand zoveel mogelijk garanderen.  

 

Mondkapjes 

Het belang van het dragen van mondkapjes in de school is onverminderd belangrijk. De leerlingen zijn verplicht om 

mondkapjes te dragen bij elke beweging in het gebouw, dus in de doorstroomgebieden zoals de gangen en 

trappenhuizen, maar ook in lokalen als zij zich verplaatsen. Als de leerlingen zitten, mogen zij hun mondkapje af 

doen, tenzij niet voldoende afstand kan worden gehouden tot anderen. Tijdens de pauzes kan het mondkapje dus 

ook worden afgezet, rekening houdend met de afstand tot anderen. 

 

Handhaven 

We moeten streng zijn op het houden van 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Als leerlingen zich 

niet houden aan deze maatregelen nadat zij hier herhaaldelijk op zijn aangesproken, zullen we de leerlingen naar 

huis sturen. Het volgen van lessen op school is dan niet meer mogelijk. We willen u vragen om dit thuis te bespreken 

met uw zoon, dochter.  

 

Pauzes 

De leerlingen van 4 mavo-plus houden pauze in het atrium. We richten deze ruimte in, rekening houdend met 1,5 

meter afstand tussen de leerlingen. De leerlingen van 5 havo en 6 vwo houden pauze in het lokaal waar zij les 

hebben voordat de pauze begint. Na de pauze lopen de leerlingen naar het volgende lokaal.   

 

Device meenemen naar school 

Om voorgaand punt is het belangrijk dat de leerlingen een device en oortjes meenemen naar school, zodat zij de 

online les kunnen volgen van de docent als de docent bij een ander deel van de groep is. Een mobiele telefoon 

volstaat, maar een tablet of laptop/notebook geniet daarbij de voorkeur.  

 

  



 

Achterstanden, luistertoetsen, toetsweek  

We realiseren ons dat er zorgen zijn over onderwijsachterstanden. Hoewel we ons voor kunnen stellen dat er sprake 

is van onderwijsachterstanden op inhoudelijk vlak, gaat onze zorg ook uit naar het schoolritme. We merken dat 

sommige leerlingen het lastig vinden om zich te blijven inzetten voor school. De studievaardigheden, zoals plannen 

en organiseren, maar ook het maken van huiswerk, zijn zaken om in de gaten te houden. Daar hebben we u thuis 

hard bij nodig. We willen graag benadrukken dat we er alle vertrouwen in hebben dat we de resterende maanden 

goed kunnen gebruiken om onze leerlingen voor te bereiden op het eindexamen.  

 

In principe zijn alle leerlingen uit het eindexamenjaar bij met alle toetsen die moeten worden gemaakt dit schooljaar, 

ook omdat we de leerlingen in de afgelopen dagen naar school hebben gehaald en de herkansingen van periode 

1 nog voor de kerstvakantie hebben afgenomen. Op dit gebied bevindt zich dus geen achterstallig werk.  

  

In de week van 25 januari worden de Cito kijk- en luistertoetsen voor de moderne vreemde talen (Engels, Frans en 

Duits) afgenomen. Wij hanteren hierbij de door het Cito genoemde adviesdata. Deze toetsen zijn terug te vinden in 

de Magisteragenda van de leerlingen. Indien uw zoon, dochter dyslectisch is, wordt er een aangepaste toets 

aangeboden. Dit houdt in dat er tussen de opgaven in meer tijd zit. Conform het gestelde in het examenreglement 

zal verlof op deze dagen niet worden toegekend. Het betreft namelijk een officieel examenmoment. Aanwezigheid 

is dus verplicht. 

Toetsweek 2 stond gepland in de week van 15 t/m 19 maart 2021, maar wordt voor alle leerlingen in de school 

doorgeschoven naar de week van 22 t/m 26 maart 2021. De eindexamenkandidaten van 5 havo en 6 vwo zullen 

beginnen op 19 maart.  

 

Aanpassingen centraal examen (CE) 

Net voor de kerstvakantie werd bekendgemaakt dat de examens door zullen gaan, maar dat er een aanpassing 

komt in de lengte van de periode dat er examen gedaan wordt. Leerlingen kunnen het examen spreiden over tijdvak 

1 en tijdvak 2 en er wordt hen een extra herkansing geboden.  

De afdelingsleider en de examensecretaris zullen in de komende periode de klas bezoeken en alle informatie met 

uw zoon, dochter doornemen. U krijgt binnenkort ook alle informatie van ons op papier.  

In het kort vast de belangrijkste informatie op een rij: 

- Leerlingen krijgen de gelegenheid om het CE te spreiden over tijdvak 1 + 2. 

Tijdvak 1 17 mei t/m 01 juni eerste afnames 

Tijdvak 2 14 juni t/m 25 juni  tweede afnames en herkansingen 

Tijdvak 3 06 juli t/m 09 juli  afronden van herkansingen  

- Elke examenkandidaat heeft de mogelijkheid om in twee vakken te herkansen. 

- We werken aan een systeem waardoor we alle leerlingen goed kunnen begeleiden bij het maken van de juiste 

keuzes voor tijdvak 1 en 2. We houden u hiervan op de hoogte.  

 

  



 

Open dag en lesvrije dag 

Onze open dag op zondag 7 februari gaat niet door. We onderzoeken de mogelijkheid om de open dag fysiek door 

te laten gaan, maar dan op een later moment. Maandag 8 februari staat gepland als een vrije dag. Deze vrije dag 

komt te vervallen en verplaatsen we naar een nog later te bepalen moment, afhankelijk van de verplaatsing van de 

open dag. Daarover volgt later meer informatie. Voor nu is het belangrijk te weten dat maandag 8 februari een 

reguliere schooldag zal zijn.    

 

Examentraining 

Voor de leerlingen van de examenklassen staat een tweedaagse examentraining gepland op maandag 1 + dinsdag 

2 maart a.s. Informatie over de organisatie hiervan volgt later.  

 

Tot slot 

Het zijn vreemde tijden. Hopelijk lukt het u om thuis alles goed te blijven organiseren. Vanaf a.s. maandag 

ontvangen we onze eindexamenleerlingen graag weer op school en gaan we aan de slag om de leerlingen voor te 

bereiden op de laatste schoolexamens en het centraal schriftelijk eindexamen. Mocht u vragen of opmerkingen 

hebben, schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt daarvoor terecht bij de mentor, leerlingcoördinator of 

afdelingsleider van uw zoon, dochter. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

R. van de Westerlo 

Directeur  


