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Het kabinet bood gisteren duidelijkheid in die zin dat we nu zeker weten dat de school gesloten blijft tot en 
met de meivakantie en geen duidelijkheid in die zin dat we nu nog steeds niet weten of en, zo ja, wanneer we 
dit schooljaar de deuren nog kunnen openen. In deze situatie richten we de blik eerst op de weken voor de 
meivakantie. Hoe zit het met studiewijzers en proeven? 

De schoolleiding 

 

 

Studiewijzer pensum 4 

Vrijdag komen de studiewijzers voor (het eerste deel van) pensum 4 op magister te staan. Leerlingen kunnen 
zich inmiddels ook inschrijven voor keuzes (zodat ze een ID-nummer krijgen dat toegang geeft tot de zoom-
keuze). 

 

 

Proeven 

Secties is gevraag om niet meer proeven in pensum 4 te programmeren dan er voor de coronacrisis in het pen-
sumboekje stonden. Als een sectie een proef uit pensum 3 die vanwege de lockdown niet afgenomen kon wor-
den, doorschuift naar pensum 4, dan moet er dus een andere proef uit pensum 4 vervallen.  

Daarnaast hebben leerlingen soms ook proeven openstaan die ze voor de lockdown hadden kunnen doen, 
maar om wat voor reden dan ook niet hebben gedaan. Overleg in dat geval met je docent. Wellicht kun je de 
proef mondeling doen en anders kun je een vervangende opdracht krijgen. 

 

 

Zorgcontacten 

In deze tijden is het wellicht goed om nog eens de aandacht te vestigen op het feit dat het Jordan een zorgco-
ördinator heeft (Benno), twee interne vertrouwenspersonen (Mijke en Frank) en een externe vertrouwensper-
soon (Wim van Es). Contactgegevens staan op onze website (ga naar ‘jaarlagen’ en klik vervolgens op 
‘begeleiding’) 

 

 

Rooster tweede deel pensum 4 

Blijft de lockdown voor scholen ook na de meivakantie gelden, dan starten we op 6 mei met een 40-
minutenrooster. We houden dezelfde lestijden aan als in de inloopweek en we beginnen met een keuze, waar-
na vier reguliere lesuren volgen en we weer afsluiten met een keuze.  


