BRIEF 22 april

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Gisteravond is tijdens de persconferentie van het kabinet duidelijk geworden dat de sluiting van de
VO-scholen in elk geval tot 1 juni a.s. ongewijzigd blijft. Het betekent dat er na de meivakantie een
periode van drieënhalve week volgt waarin we het ‘leren op afstand’ blijven bieden aan onze
leerlingen. Daarnaast zijn er dan activiteiten voor onze examenkandidaten en wordt er opvang
geboden aan een aantal leerlingen op school.
Na de meivakantie gaan we ook verder met de voorbereiding voor de periode die volgt na 1 juni a.s..
We brengen in kaart op welke wijze we invulling gaan geven aan ‘leren op 1,5 meter afstand’. Naar
verwachting ontvangen we hiervoor verdere richtlijnen vanuit het ministerie. Het zal zeker niet
betekenen dat we na 1 juni weer als vanouds in één keer ons onderwijs kunnen bieden aan alle
leerlingen. Er wordt nagedacht over een geleidelijke opbouw zodat we op veilige en verantwoorde
wijze voor leerlingen en medewerkers weer met elkaar naar school kunnen.
Inhalen gemiste schoolexamens
Inmiddels zijn bijna alle schoolexamens van de eindexamenklassen zijn afgerond. Na de meivakantie,
in de week van 11 tot en met 15 mei, zijn de inhaalmomenten gepland waarop gemiste
schoolexamens gemaakt kunnen worden. Het rooster is bekend, dat wordt door de mentoren en/of
lesgevers gedeeld met de leerlingen. Na de vakantie zetten we het rooster van de inhaaltoetsen in
magister. Het inhaalmoment voor kunst voor havo 5, dat gaat om presentaties, is gepland op vrijdag
8 mei. Het rooster hiervan staat voor leerlingen op Zermelo. De betreffende docent informeert
leerlingen hier ook over.
Direct na de meivakantie worden de leerlingen geïnformeerd over de herkansingen van de
schoolexamens.
Tot slot
Van 22 april tot en met 5 mei zijn er geen activiteiten en is de school gesloten in verband met de
meivakantie.
Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht, de eerstvolgende update volgt
na de welverdiende meivakantie!
Prettige vakantie en blijf gezond!
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

