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Beste ouders en leerlingen, 

Langs deze weg willen we jullie informeren over wat we doen om zo goed mogelijk onderwijs 

te geven. Eerst heeft de school -tot drie maal toe door de steeds wijzigende coronasituatie- 

een alternatieve invulling voor de projectweek gezocht. Bijzonder spijtig dat de projectweek is 

komen te vervallen. Geen musical, geen stages en geen andere projecten. De projectweek 

draagt bij aan de brede vorming van leerlingen, maar qua vakkennis levert het missen hiervan 

geen extra hiaten. Voor de laatste week van de voorlopig geschrapte drie schoolweken, de 

inloopweek geldt dat ook. Leerlingen hebben dus om het werk van periode drie af te ronden, 

met slechts één week nieuwe vakinhoud, nu nog twee en een halve week de tijd.  

We kunnen ons nu richten op een coronaproof  invulling voor ons reguliere onderwijs. In ons 

montessorivoordeel spreekt dan dat onze leerlingen gewend zijn zelfstandig te werken. Daar 

waar mogelijk verwachten we dat leerlingen hun schoolwerk thuis doen. Uitgangspunt blijft 

daarbij natuurlijk dat leerlingen niet de dupe van de situatie mogen worden.  

De schoolleiding 

 

Schoolwerk 

Aanstaande donderdag krijgen leerlingen van hun vakdocenten te horen hoe ze de lesstof van 

pensum 3 voor dat vak kunnen afronden. Docenten geven aan wat leerlingen wel en niet hoe-

ven te doen voor hun vak en vooral hoe ze dat kunnen doen. Secties zijn nu druk bezig dat 

(per telefoon, mail en/of  videoconference) voor te bereiden. De peildatum voor pensum 3 is 

verschoven naar vrijdag 3 april. Dingen die een leerling niet vanuit huis kan doen, worden of 

doorgeschoven of geschrapt. Dat zal naar verwachting vooral voor toetsen gelden.  

 

Mentoren 

We werken aan een plan voor mentoren om contact te houden met hun mentorleerlingen. 

We hopen daar later deze week over te kunnen berichten.    

 

Vragen stellen over de stof 

Wat als je je docent een vraag over de stof wil stellen?  Voor volgende week willen we organi-

seren dat docenten op afstand vragen van leerlingen kunnen beantwoorden. Zodra de invul-

ling daarvan duidelijk is, laten we dat weten.  Verheugend overigens om te zien dat leerlingen 

al met docenten mailcontact hebben. 
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Schoolexamens  

Op dit moment mogen scholen geen schoolexamens afnemen. Dat geldt ook voor de 

mondelingen en de herkansingen. Meer informatie hierover is te vinden op examenblad.nl, 

rijksoverheid.nl en VO-raad.nl. We verwachten echter wel dat de schoolexamens op korte 

termijn doorgang kunnen vinden. Advies aan leerlingen: blijf je voorbereiden op de examens. 

De VO-raad heeft aangekondigd deze week met een advies over de examinering te komen. 

Zodra dat er is, laten we weten hoe het Jordan de schoolexamens weer oppakt.  

Bovenstaande info lijkt alweer achterhaald. Zojuist kondigde de onderwijsminister aan dat de 

schoolexamens wel weer afgenomen mogen worden, aldus nos.nl. Morgen krijgen de 

examenleerlingen informatie hoe we dat vorm gaan geven. 

 

Magister 

Nu we vanwege de coronacrisis erg afhankelijk zijn van telecommunicatie is het erg belangrijk 

dat telefoonnummers en e-mailadressen in Magister kloppen. Check bij twijfel of dat het 

geval is. Loopt Magister vast, probeer het later nog een keer.  


