
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, woensdag 1 april 2020 
 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 
  
Vandaag – woensdag 1 april 2020 - een update naar aanleiding van de persconferentie van 31 maart waarin 
duidelijk werd dat de scholen in elk geval tot en met de meivakantie dicht blijven. Het bericht is duidelijk en 
was enigszins verwacht. We zullen de komende weken blijven werken in de online omgeving.  
 
Wat gaan we de komende tijd doen? 

- Volgende week start met inachtneming van de RIVM richtlijnen de eerste ronde herkansingen voor de 
eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo in de afronding van het SchoolExamen SE. 
Hoogstwaarschijnlijk publiceren we vandaag of uiterlijk morgenochtend het rooster en sturen we onze 
eindexamenleerlingen en hun ouders/verzorgers een aparte e-mail met daarin het toetsrooster en de 
instructie/richtlijnen.  

- Tot 6 april wordt er niet getoetst. Volgende week bespreken we met zowel het onderbouwteam als het 
bovenbouwteam hoe we na 6 april met toetsing en afsluiting om zullen gaan. Deze nieuwe tijd vraagt 
ook een nieuwe aanpak hierin.   

- Later deze maand zullen we met de docenten het gesprek aan gaan over de noodzakelijke 
aanpassingen van de bevorderingsnormen.  

- We zullen duidelijkheid brengen in het gebruik van de verschillende communicatiekanalen: nu is er de 
mail, er is Magister en we werken in Microsoft Teams. Wat wordt leidend en wat gebruiken we 
waarvoor? Dat zullen we duidelijk gaan maken.  

- De gemeente is bezig met het uitleveren van aangevraagde laptops en Wifi/internet verbindingen. Er 
zijn meer dan 3500 aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Meer dan verwacht en meer dan 
direct geleverd kan worden. Ik hoop dat we eind deze week duidelijkheid hebben en kunnen gaan 
toedelen.  

- Morgen, donderdag 2 april, komt de uitslag van de loting en matching voor de nieuwe groep 
brugklassers. Dat is voor deze groep leerlingen een hele spannende dag. Wij leven ook met hen mee 
en zijn benieuwd naar de uitkomst.  

- Beste leerlingen: neem bij vragen, zorgen en onduidelijkheden contact op met je mentor en of 
vakdocent. Zorg dat je bijblijft voor school en blijft werken aan school, hou structuur, onderhoud 
sociale contacten en zoek ook de ontspanning. Houd een logboek bij met wat je gedaan hebt, waar je 
trots op bent en wat je nog moeilijk vindt.  

- Beste ouders/verzorgers: neem bij vragen, zorgen en onduidelijkheden in eerste instantie contact op 
met de mentor.  

- Vandaag had de groep 4havo Maatschappijleer van docent Tom van der Wel een live gesprek met 
minister Arie Slob. We zullen hier o.a. via de website iets van delen. Check daarom af en toe onze 
website: www.gerritvdveen.nl 

- Houd ons op de hoogte bij ziekte. Blijf ziekmeldingen doorgeven: absenties@gerritvdveen.n of 020 
6799905 en dan keuze 1.  

  
We houden contact! 
 
Met hartelijke groet, 
  
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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