
 

 

 

 

 

Zoetermeer, 15 mei 2020 
Betreft: laatste nieuws, voortgang onderwijs 

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

In de school is het nu weer wat stiller. De eindexamenkandidaten hebben hun laatste mondelingen 
en practica achter de rug. Sommigen zullen vast uitrekenen of ze geslaagd zijn of voor een 
herkansing in aanmerking komen. Ze moeten nog even wachten op de officiële uitslag op 4 juni. 
Alle andere leerlingen volgen nog steeds onderwijs op afstand. Als het goed is, ervaren ze dat 
docenten een opfriscursus Teams hebben gehad en dat ze (nog) beter bij de les worden 
gehouden.  

Voorbereiding heropening  

Ervan uitgaande dat de persconferentie van 19 mei a.s. daar geen verandering in brengt, gaat de 
school vanaf 2 juni weer open. De voorbereidingen voor de heropening zijn inmiddels in volle 
gang. In principe zullen alle medewerkers vanaf 2 juni weer vanuit school de lessen verzorgen. 
Schoolleiding, leerjaarcoördinatoren en leden van de medezeggenschapsraad hebben samen 
bekeken welke groepen leerlingen wanneer naar school kunnen komen. Komende week 
bespreken we het definitieve voorstel met de voltallige medezeggenschapsraad. Zo spoedig 
mogelijk daarna horen de leerlingen wanneer zij op school verwacht worden. Voor de meeste 
klassen/lesgroepen betekent dit dat de helft per les op school aanwezig is. De andere helft van de 
klas of lesgroep volgt dezelfde les op hetzelfde moment via Teams. Het rooster in Magister is 
hierbij leidend. 

Ondertussen maken we ons gebouw gereed voor het anderhalve meter-onderwijs. Zo zijn alle 
werkplekken op voldoende afstand van elkaar geplaatst, zijn looproutes voor leerlingen en 
medewerkers in voorbereiding en hebben we nog veel meer hygiëneproducten besteld. Om alvast 
een indruk te krijgen van hoe een anderhalve meter-school eruitziet, heeft NOS Stories een filmpje 
gemaakt. Dit filmpje staat op onze website.  

Bevorderingsregeling 

Ook buigen we ons over eventuele aanpassingen in de bevorderingsregeling. Een eventuele 
aanpassing gebeurt in samenspraak met de medezeggenschapsraad. 

Vragen 

De heropening van de school kan bij u leiden tot vragen of angst voor de intensivering van 
contacten. Dit is begrijpelijk. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de mentor 
van uw zoon of dochter of met de leerjaarcoördinator. 

We realiseren ons dat in de thuissituatie heel hard gewerkt wordt om het onderwijs zo goed 
mogelijk doorgang te laten vinden. Tot slot van deze nieuwsbrief willen we daarom iedereen -
ouders, verzorgers en leerlingen - nogmaals bedanken voor alle inzet om de school op afstand 
draaiende te houden.  

Wij wensen ieder van harte een heel goed weekend toe! 

Met vriendelijke groet, 
namens de directie 

Mariet van Goch 
directeur ONC  


