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Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Na het compleet legen van ons schoolgebouw was het nieuws gisteren dat de schoolexa-
mens voor examenleerlingen weer mochten worden hervat. Dat is voor zowel leerlingen 
als voor personeel even heel erg wennen. Het goede nieuws is natuurlijk wel dat het 
eindexamen in ieder geval voorlopig nog steeds een haalbare kaart is!  

In deze flits willen we een aantal onderwerpen aansnijden. Allereerst hebben we het over 
de examens. Daarna komen we op de voortgang van de lessen, het mentoraat en een 
voorzichtige blik op de toekomst. 

Uitvoering schoolexamens 

De examenleerlingen worden hierover apart geïnformeerd. 

Voor de andere tentamens (buiten de examenklassen) is nog geen toestemming. Dat laat 
ons dus nog in dit opzicht nog in het ongewisse. Heel vervelend voor de betreffende leer-
lingen. Ons advies is natuurlijk: blijf steeds met de stof bezig.  

School op afstand 

De secties zijn heel druk bezig om op een of andere wijze hun lesgeven vorm te geven. 
Vanaf donderdag (morgen) komen de instructies voor alle leerlingen op Magister. Er is 
een speciale studiewijzer per jaarlaag waar je alles kunt vinden per vak. Dat maakt dat je 
op een centrale plek al je informatie kunt vinden.  

Onze elektronische leeromgeving Magister lijkt overbelast te worden door de situatie. 
Dat maakt dat er voorlopig nog een aantal zaken niet naar behoren werken. We hopen 
dat dit zo snel mogelijk goed gaat draaien. Eventueel zoeken we naar alternatieven om te 
communiceren met elkaar.  

De docenten zijn bezig om de mogelijkheden voor het lesgeven op afstand en toetsing te 
verkennen. Dat zal de komende tijd nog zeker uitgebreid worden.  

We raden leerlingen aan om zoveel mogelijk het rooster aan te houden zoals je dat in 
pensum 3 hebt gehad. Dan heb je door de dag heen een beetje ritme en zorg je ervoor 
dat je met alle vakken bezig blijft. 

Mentoraat 

Het mentoraat zal ook in deze omstandigheden blijven bestaan. De mentoren nemen de-
ze week contact op met hun mentorleerlingen. Dan worden er afspraken gemaakt. Bena-
der je mentor gerust als je vragen hebt over de voortgang van het werk en de planning. 

Vergaderingen en pensum 4 

Zoals een ieder bekend is, leven we wat planning betreft in zeer onzekere tijden. We be-
kijken zoveel mogelijk opties om ons voor te bereiden op pensum 4 èn de mogelijkheden 
van het bespreken van de leerlingresultaten in pensum 3. Hopelijk kunnen we hier snel 
duidelijkheid over krijgen en geven. 

Tot zover de update. 

 


