
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, woensdag 22 april 2020 
 
 
 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Het is woensdag 22 april. De meivakantie staat voor de deur. Hier de ‘voor de vakantie update’.  
 
Gisteravond hebben we in de persconferentie gehoord dat de VO-scholen na de meivakantie nog 
niet open gaan. Tot in elk geval 1 juni zullen we onderwijs op afstand blijven geven. Helaas kunnen 
we de fysieke school niet heropenen en kunnen we niet genieten van de directe interactie die het 
onderwijs zo mooi en betekenisvol maakt.  
 
Na de meivakantie zullen we jullie informeren over de bevorderingsnormen en over de invulling van 
het onderwijs en de lessen na de vakantie en na 1 juni, in de anderhalve meter samenleving en ‘het 
nieuwe normaal’. In mei nemen we de reeds geplande tweede ronde herkansingen af bij onze 
eindexamenleerlingen 5havo en 6vwo en hopen we dat heel veel leerlingen hun diploma halen. Na 
de meivakantie zijn er nog bijna twee maanden voordat de zomervakantie aanbreekt. Twee 
maanden waarin nog heel veel kan en moet gebeuren en waarin nog heel veel te doen is. Ook als 
het nu even tegenzit of niet zo goed lukt: er is straks nog tijd en ruimte om de schouders eronder te 
zetten en mogelijke hiaten te dichten. Het is nog veel te vroeg om het bijltje erbij neer te gooien. 
Geef niet op.  
 
Het is fijn van ouders terug te horen dat we het goed doen en dat ondernomen acties en 
ontwikkelingen gewaardeerd worden. Graag sluit ik daar even op aan: er is de afgelopen periode 
heel hard gewerkt om onderwijs te kunnen blijven verzorgen. En dat is grandioos. Ik ben een trotse 
rector.  
 
Morgen, donderdag 23 april begint de meivakantie. Ik herhaal hier nogmaals dat het van belang is 
in de vakantie ook echt even OFFline te gaan. Even rust. Pas op de plaats. Uitrusten.  
Ik wens iedereen een hele fijne vakantie. Geniet er van, pas goed op jezelf en op elkaar. Hou 
afstand en hou vol.  
 
We houden contact! 
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
 
 
 
 
 


