
 

 
 
 
 
 
Amsterdam, donderdag 7 mei 2020 
 
 
 
  
Beste leerlingen, beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
  

De meivakantie zit erop. Hopelijk heeft de vakantie enige rust en ruimte kunnen geven en is er ook 
even tijd voor andere zaken geweest. Het zijn gekke tijden en ook de vakantie zal anders dan 
anders geweest zijn. We pakken de draad weer op.   
  
Met deze update willen wij u en jullie informeren over het vervolg van het onderwijs op onze 
school de komende twee maanden en hoe wij in deze tijd omgaan met de bevordering naar het 
volgende leerjaar.   
  
Vervolg lessen  
We blijven werken met het blokrooster. We gaan op zoek naar meer roosterruimte om mentorlessen 
en mentorcontacten te intensiveren, om een aantal (kern)vakken enige extra roostermomenten te 
geven en om leerlingen die niet goed bij zijn extra ondersteuning te kunnen geven. We streven 
ernaar vanaf 18 mei met een aangepast blokrooster te gaan werken waarin net genoemde wensen 
gerealiseerd zijn. Om dat rooster goed te kunnen maken en goed te kunnen communiceren, hebben 
we deze dagen contact met diverse collega’s zodat de roostermaker straks aan de slag kan.   
  
Gisteren heeft de overheid aangekondigd dat vanaf 1 juni de middelbare scholen ook weer open 
mogen gaan. Ook vanaf 1 juni zullen de meeste lessen online gegeven worden. We gaan niet direct 
terug naar een fysieke school. De belangrijkste reden hiervoor is dat het met de anderhalvemeter-
regel niet mogelijk is om veel leerlingen gelijktijdig in ons gebouw te hebben. Er zullen vanaf 2 juni 
wel enkele lessen op school plaatsvinden. Daarbij geven we voorrang aan contact 
tussen de mentor en kleine groepen leerlingen, aan de kernvakken, aan extra ondersteuning van 
kleine groepen leerlingen en het afnemen van toetsen ter afronding van het schooljaar. Dat zal voor 
een belangrijk deel ook maatwerk zijn. We vinden het belangrijk dat leerlingen een keer op school 
geweest zijn voordat de zomervakantie begint en doen ons best dat op een goede manier te 
organiseren. We zullen hierover blijven informeren.  
  
Bevordering naar volgend schooljaar  
In overleg met de MR zijn de bevorderingsnormen opnieuw besproken en vastgesteld. De 
bevorderingsnormen worden niet aangepast. We zullen de bevorderingsnormen zoals deze op de 
website staan, gebruiken voor de overgangsvergadering. Tijdens deze vergadering zullen we in de 
onderbouw alle leerlingen bespreken en we voegen in de bovenbouw een bespreekmarge toe zodat 
we ook in de bovenbouw meer leerlingen kunnen bespreken.  Bij deze bespreking kijken we niet 
alleen naar de resultaten en het inzicht van de leerlingen, maar ook naar de inzet en motivatie van 
de leerlingen. We kijken naar de inzet en resultaten van leerlingen vóór 16 maart en ná 16 maart. 
Bij de voorexamenklassen zullen we ook de SE-cijfers laten meewegen.  
  
De bevorderingsnormen vindt u hier:   
https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Bevorderingsnormen-20192020-def.pdf  
  
Toetsen en toetsweek  
In de periode vanaf 16 maart tot nu zijn opdrachten en/of toetsen gegeven waar een cijfer voor 
gehaald is. Ook de komende weken zullen er toetsen en opdrachten voor een cijfer gegeven 
worden.   
In juni werken we aan de laatste serie toetsen:   
  

https://gerritvdveen.nl/wp-content/uploads/Bevorderingsnormen-20192020-def.pdf


 

De SE-week van de voorexamenklassen (4 havo en 5 vwo) gaat door en start op woensdag 3 
juni. Er zal een aangepast rooster komen om de toetsen op anderhalve meter afstand te kunnen 
afnemen en we nemen de richtlijnen van het RIVM serieus. We hebben hier ervaring mee 
opgedaan voor 5 havo en 6 vwo en dat verliep prima.    
  
Ook voor de onderbouwleerlingen en de leerlingen in 4 vwo zullen in juni toetsen afgenomen 
worden. We zijn op dit moment in gesprek met de secties om te bekijken voor welke vakken er 
toetsen zijn. We zullen een rooster maken voor alle klassen en zorgen dat het mogelijk is om op 
anderhalve meter van elkaar de school binnen te komen, de toets te maken en de school te 
verlaten.  We zullen e.e.a. tijdig communiceren zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.  
  
We hopen met bovenstaande informatie weer enige duidelijkheid gegeven te hebben. De coronatijd 
is ook voor ons een grote uitdaging in het zo goed mogelijk regelen en organiseren van veel 
zaken. Mochten er naar aanleiding van deze update nog vragen zijn, neem dan in eerste 
instantie contact op met de mentor.   
  
Hou vol, houd moed en blijf gezond.  
  
We houden contact!  
 
Met hartelijke groet, 
 
Jan-Willem Dienske 
Rector 
 
 
 
 
 


