
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Amsterdam, maandag 15 januari 2021 

 
 
 
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
  
 
 
Dinsdagavond 12 januari was er een nieuwe persconferentie. De verlenging van de huidige lockdown was 
geen nieuws meer. Het herinvoeren van de anderhalve metermaatregel voor leerlingen onderling was dat wel. 
Tegelijkertijd bereiken ons berichten dat het volgen van het huidig rooster online best heel pittig is en komt de 
wens naar voren om naar verkorte lessen te gaan.  
 
Nieuwe afwegingen en uitdagingen 
De verlenging van de lockdown inclusief de herinvoering van de anderhalvemetermaatregel stelt ons voor 
nieuwe afwegingen en uitdagingen. Eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo zijn afgelopen weken op school 
geweest voor fysieke lessen. Dat was fijn. Hoewel het minder leerlingen zijn dan normaal, is het nog te veel 
voor het waarborgen van de anderhalvemeter afstand. We hebben de afgelopen dagen op verschillende 
manieren overleg gehad en ideeën en meningen geïnventariseerd. We hebben een grote groep collega’s 
bereikt en ook de MR betrokken. We hebben via enquêtes en gesprekken met personeel en leerlingen 
gepeild hoe de online lessen verbeterd kunnen worden.  Vandaag hebben we alle informatie afgewogen, een 
aantal uitgangspunten geformuleerd en een aantal besluiten genomen hoe we de online lessen en de lessen 
aan de examenklassen de komende weken op het Gerrit van der Veen College gaan organiseren. De MR is 
akkoord met dit voorstel. We realiseren ons dat dit besluit niet voor iedereen prettig is, maar we moeten het 
samen doen. En we realiseren ons ook dat het besluit dat we nu nemen misschien volgende week wel weer 
anders moet. In die tijd zitten we.  
 
Dit is waarmee we verwachten de komende weken de leerlingen het meeste te kunnen leren:  
Uitgangspunten:  

• Het blijven leren staat centraal. Of dat nu online of fysiek is: leerlingen moeten door kunnen met leren 
en zich blijven ontwikkelen. Docenten voelen hierin een grote verantwoordelijkheid. Ook leerlingen 
zijn verantwoordelijk voor hun leerproces. Er wordt in de huidige tijd meer en meer een beroep 
gedaan op zelfstandigheid en eigenaarschap; 

• Focus op het kerncurriculum: docenten krijgen de ruimte om te schrappen in het curriculum. In de 
huidige omstandigheden kunnen we niet blijven doen wat we gewend waren te doen. De situatie is 
echt anders en dus moeten ook de programma’s -wederom - aangepast worden. Wij geloven in de 
professionaliteit van onze collega’s en wij zijn er van overtuigd dat docenten heel goed weten wat 
echt moet en wat geschrapt kan worden. Dat geldt ook voor het toetsen. Het is niet verboden te 
toetsen maar we roepen docenten wel op om het toetsen te beperken en ook hier te kijken wat echt 
nodig is en wat anders kan;  

• Ook wij vinden een online lesdag met gemiddeld 7 lessen van 50 minuten achter een scherm, te lang 
en ongezond. Het put zowel leerlingen als medewerkers uit. We willen dat iedereen gezond blijft; 

• Maatregelen die we nemen gelden voor de hele school en voor alle leerjaren. Er is geen verschil 
mogelijk tussen onderbouw en bovenbouw omdat veel docenten in meerdere leerjaren lesgeven; 

• Het is en blijft van groot belang de presentie en absentie goed bij te houden en contact te 
onderhouden;  

• Leerlingen die achterstanden hebben of niet goed genoeg ‘bij’ zijn, hebben extra ondersteuning en 
aandacht nodig en dat maken we mogelijk. Vanuit de docent gestuurd of door de leerling gevraagd. 
Daarom creëren we een aantal ondersteuningsuren in de middag; 

• We houden rekening met onze DAMU-leerlingen; zij hebben ook nog een andere opleiding te volgen. 
Onze DAMU-leerlingen in 1B en 2B krijgen een aangepast rooster;  

• We doen wat we kunnen en proberen in contact en gesprek te blijven. Niet alles zal direct goed gaan. 
Wees mild.  

 
 
  



 

 
 
 
 
 
Besluiten:    
 
Met ingang van maandag 18 januari 2021 een verkort lesrooster voor de hele school 
Met ingang van maandag 18 januari geldt voor de hele school een verkort lesrooster van 35 minuten: 
https://gerritvdveen.nl/lestijden-vakantie/ 
Naast het 35-minutenrooster organiseren we ondersteuningsuren waarin leerlingen met achterstanden door 
de docent of op eigen initiatief extra ondersteuning en uitleg krijgen. Dit wordt nader uitgewerkt en daar komt 
zo spoedig mogelijk nadere informatie over.  
 
Eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo 
De anderhalvemetermaatregel maakt dat we met ingang van maandag 18 januari de eindexamenleerlingen  
5havo en 6vwo niet allemaal meer tegelijk op school ontvangen. Hier hebben we lang over gesproken en 
gedacht.  
We maken per dag twee groepen: groep A en groep B. Groep A is op school, groep B blijft thuis en volgt de 
lessen online. De docent heeft dus de halve groep fysiek op school en tegelijkertijd de andere helft online via 
TEAMS in de les. Dat wisselt om de dag.  
De eindexamenleerlingen zijn daardoor dus niet een hele week thuis of een hele week op school, maar om de 
dag op school. Docenten blijven hun uiterste best doen alle leerlingen zo goed mogelijk verder te laten leren 
en we vragen eindexamenleerlingen ook zelf de studiediscipline vol te houden. Het moet van twee kanten 
komen en we moeten het samen doen.   
Met halve groepen eindexamenleerlingen fysiek op school beperken we het aantal bewegingen naar school 
en in school, vragen we docenten niet om één groep in twee lokalen tegelijk te bedienen, kunnen we 
leerlingen én medewerkers wél faciliteiten binnen blijven bieden en denken we goed onderwijs te kunnen 
blijven geven. Onze roostermaker zal via het actueel rooster en via de bijzondere roosters duidelijk maken 
hoe en wat. Houd dat in de gaten. En help elkaar als het niet duidelijk is.    
 
Opvang kwetsbare leerlingen of leerlingen die een rustige werkplek zoeken. 
Daar verandert niets in; dat blijven we doen en daar is persoonlijk contact over. Indien hier nieuwe behoefte 
aan is, kunt u contact opnemen met de mentor of de leerjaarcoördinator. 
 
Laptops 
We vinden het belangrijk dat de leerling een eigen laptop heeft. Geef het aan bij de mentor of de 
leerjaarcoördinator als uw kind deze niet heeft, dan proberen we dit zo snel mogelijk te regelen. 
 
Tenslotte 
We hebben wederom een paar stevige beslissingen moeten nemen. Beslissingen waar vast niet iedereen blij 
van wordt. En we zijn nog niet klaar zo vrees ik.  
De veiligheid en gezondheid staat voorop. Better safe than sorry! Onderhoud contact met je mentor en 
vakdocenten zodat zij op de hoogte zijn van wat er bij jou speelt en welke afwegingen je maakt.  
Ziekmelden of afwezig melden gaat op de gebruikelijke wijze via  absenties@gerritvdveen.nl.  
 
Voor nu hoop ik iedereen voldoende geïnformeerd te hebben en wens ik jullie een goed weekend. We houden 
contact! 
 
Met een hartelijke groet, mede namens teamleider onderbouw Reineke Hesselt van Dinter en teamleider 
bovenbouw Manon van der Garde, 
 
Jan-Willem Dienske  
Rector 
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