
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, vrijdag 20 mei 2020 
 
 
 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
  
Een update aansluitend op die van afgelopen vrijdag, in reactie op de persconferentie van 
gisteravond én met zicht op een lang Hemelvaartweekend en de maand juni. 
De invulling van de maand juni wordt steeds duidelijker. Er gaat nog veel gebeuren. 
 
In het algemeen:  

• Veel van onze activiteiten zullen vanaf 2 juni plaatsvinden in onze vier lokalen op de 
Albrecht Dürerstraat en in het gebouw van het Sweelinck College aan de Moreelsestraat 19 
met zes lokalen en een paar werkruimtes en twee kleine gymzalen van het Sweelinck 
College. We hebben op de oproep van afgelopen vrijdag ook een aantal reacties vanuit 
ouders/verzorgers gekregen en zijn met een paar mensen ook serieus in gesprek om te 
kijken welke ruimtes in de buurt van school we nog meer kunnen benutten. Dank voor al het 
meedenken hierin!  
We kunnen ook op het Swiftterrein terecht voor een deel van de gymlessen en wellicht ook 
nog voor andere activiteiten. In korte tijd maken we de gymzalen van het Sweelinck College 
én het pand aan de Moreelsestraat 19 verder geschikt om onderwijs in te verzorgen en 
leerlingen te kunnen ontvangen. Vanaf maandag 25 mei wordt daar met veel mensen alles 
op alles gezet om te kunnen draaien vanaf 2 juni.  

• Vanaf vandaag is het toetsrooster SE-week voor 4havo en 5vwo én voor maatschappijleer 
4vwo te vinden op bijzondere roosters.  
Ook het toetsrooster van de onderbouw staat op bijzondere 
roosters.  https://gerritvdveen.nl/RST/RoostersBijzonder.htm 

• Voor verschillende activiteiten/ontmoetingen/afspraken komen losse instructies. We moeten 
bij alles wat we doen en organiseren rekening houden met de RIVM richtlijnen. Dat vraagt 
een continue nadenken over looproutes, entree en uitgangen, logistiek, wat kan er wel en 
wat kan er niet. Dat zullen we per activiteit specifiek beschrijven en instrueren.  

• Ook wij vinden het belangrijk dat leerlingen elkaar en de docenten/mentoren weer kunnen 
zien, spreken en ontmoeten. Eén van de belangrijke pijlers van het onderwijs is de 
socialisatie en we horen én begrijpen dat die behoefte groot is. Tegelijk is dat in een 
anderhalve meter samenleving ook een hele riskante. Blijven hangen/chillen zal er niet bij 
zijn omdat we daar de ruimte echt niet voor hebben, een pauzeruimte kunnen we niet 
bieden, veel gangen zijn smal. Sociale distantie blijft belangrijk en tegelijkertijd organiseer je 
de sociale ontmoeting; daar zit spanning.  

• De overheid heeft nagedacht over reizen met het OV. Daar zijn allerlei restricties voor 
bedacht. Vandaag is er spoedoverleg geweest tussen Amsterdamse schoolbesturen, de 
wethouder van onderwijs van Amsterdam en o.a.het GVB. We wachten af wat uit dat overleg 
naar voren komt.  

 
En specifieker per leerjaar/groep leerlingen:  
 

• We blijven digitale lessen verzorgen volgens het blokrooster.  

• We zullen vanaf 2 juni mentorgesprekken inplannen in onze vier lokalen in de Albrecht 
Dürerstraat. We geven voorrang aan de brugklassen en klassen in de onderbouw. Hiervoor 
komt een rooster.    

• Voor 4havo en 5vwo start de SE-week op 3 juni in de gymzalen van het Sweelinck College. 
Deze toetsweek loopt door tot en met 9 juni. Het rooster is te vinden op onze website onder 

https://gerritvdveen.nl/RST/RoostersBijzonder.htm


 

de bijzondere roosters. Leerlingen met extra tijd en faciliteit worden in één lokaal 
opgevangen en aan de toetsen gezet.  

• Onze eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo zijn in een aparte mail geïnformeerd over wat 
voor hen de komende tijd nog gaat gebeuren.  

• We zullen mentorlessen en een deel van de (kern)vaklessen organiseren via een apart 
rooster. Groepjes leerlingen zullen naar school (Albrecht Dürerstraat en Sweelinck College – 
Moreelsestraat 19) komen om lessen en mentorlessen te volgen en om ook weer enig 
sociaal contact te hebben, met inachtneming van de anderhalve meter en alle andere 
richtlijnen en instructies.  

• Er is een rooster gemaakt voor de toetsweek van de onderbouw (klas 1 tot en met 3) én 
voor 4vwo van 15 tot en met 19 juni. Zie de website - bijzondere roosters.  Voordat deze 
toetsweek start, zullen we in kleine groepjes lessen organiseren. Ter voorbereiding en 
ondersteuning op de toetsen. Na de toetsweek voor klas 1, 2, 3 en 4vwo zullen er nog 
lessen georganiseerd worden om de toetsweek en de resultaten te bespreken.  

• Leerlingen in 4h, 4v en 5v zullen van 2 tot en met 19 juni hun theaterrepetities hebben. Die 
repetities zijn in het Sweelinck College, Moreelsestraat 19. Ook hier komt een aparte 
instructie voor.  

• Op dinsdag 23 juni komen de nieuwe brugklassers op school langs om kennis te maken met 
hun nieuwe klasgenoten en mentoren. Een bijzonder spannend moment. Voor deze 
bijzondere gelegenheid willen we de verbouwwerkzaamheden die middag op één gang even 
stil leggen. We willen onze nieuwe bruggers in ons eigen gebouw ontvangen.  

• Op vrijdag 26 juni organiseren we mentoruitjes in de onderbouw. 26 Juni is nog ver weg 
maar het is wel iets om naar uit te kijken. Nadere details volgen de komende weken.  

• In de week van 29 juni zijn de overgangsvergaderingen. 
 

We blijven communiceren hoe en waar alles georganiseerd wordt en hoe we het schooljaar verder 
afronden. Zoals Mark Rutte het zei: met 50% van de kennis moeten we 100% van de beslissingen 
nemen. Dat geldt ook voor ons. We doen ons best en vragen uw vertrouwen in de school en in wat 
we doen. Gelukkig krijgen wij veel respons en support en dat voelt goed.  
Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, neem dan in eerste instantie contact 
op met de mentor.   
  
Een goed Hemelvaartweekend gewenst. We houden contact!  
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
 
 
 
 
 


