
 

 

Zoetermeer, 8 mei 2020 
Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, 

Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie afgelopen dinsdag bevestigd dat de middelbare 

scholen – onder voorwaarden – vanaf 1 juni weer open gaan. Dit is nog geen definitief besluit; 

dat volgt uiterlijk 20 mei. Wel moeten we ons vast voorbereiden op de heropening.  

Protocol 

De VO-raad, de koepelorganisatie van de scholen voor voortgezet onderwijs, heeft daarom 

een voorlopig protocol opgesteld op basis van de nu bekende richtlijnen van het kabinet. In het 

protocol staan voorschriften op het gebied van veiligheid en hygiëne en praktische adviezen 

voor de uitvoering van het protocol. 

Tot 1 juni 

Wat betekent bovenstaande voor onze school? Tot 1 juni komen alleen de 

eindexamenkandidaten naar school voor hun mondelingen, praktische examens of 

herkansingen. Voor alle andere leerlingen blijven we het onderwijs op afstand verzorgen. 

Hierbij geldt het volgende: 

• Docenten en leerlingen zijn allen beschikbaar volgens het rooster in Magister. 

Aanwezigheid wordt gecontroleerd. 

• Veel docenten gaven al les via Teams. Vanaf 11 mei vindt bij alle vakken interactie via 

Teams plaats, naast gebruik van chat en/of e-mail. Een uitzondering geldt voor 

docenten die examens moeten afnemen of ziek zijn. Dan staat er huiswerk in Magister.  

• De mentor heeft wekelijks contact met zijn/haar leerlingen over de voortgang. Als er 

zorgen zijn over de voortgang, is er contact tussen de mentor en ouder. Soms kan er 

ook contact nodig zijn tussen vakdocent en ouder. Natuurlijk kunt u zelf ook contact 

opnemen met de mentor. Hij of zij is voor u het eerste aanspreekpunt. 

• Docenten zullen zoveel mogelijk formatief en diagnostisch toetsen, zodat er goed 

inzicht is in welke stof de leerling beheerst. Voor de bevordering naar een volgend 

leerjaar is het noodzakelijk dat de docent weet of de leerling over de kennis en 

vaardigheden beschikt om het volgende jaar goed te kunnen doorlopen.  



Na 1 juni 

Vanaf 2 juni kunnen we weer leerlingen op school ontvangen. Dat mogen we alleen onder de 

voorwaarden uit het protocol. Aangezien iedereen, leerlingen en medewerkers, anderhalve 

meter afstand van elkaar moet houden, kunnen we elke dag zo’n 250 tot 300 leerlingen op 

school onderwijs bieden. Dat is ongeveer een kwart van onze leerlingen. Dit betekent dat ook 

onderwijs op afstand nodig blijft.  

Wij zijn momenteel druk bezig met de uitwerking van het protocol. We werken aan een opzet 

waarbij alle leerlingen in de periode tot de zomer enkele keren een gehele lesdag op school 

zijn. De geplande PTA-toetsen voor de voor-examenklassen 3 mavo, 4 havo en 5 vwo nemen 

we op school af. Uiteraard met inachtneming van de verplichte maatregelen, zoals afstand, 

vaste looproutes en beschikbare ontsmettingsmiddelen. 

U begrijpt dat de uitwerking van het protocol een hele puzzel is. We hebben tijd nodig om alles 

vorm te geven en vragen uw begrip hiervoor. Zodra we alle stukjes gelegd hebben, informeren 

we u in een volgende update. 

Met vriendelijke groet, 
namens de directie 

Mariet van Goch 
directeur ONC  


