
 

         donderdag 16 april, 2020 
Beste student, geachte ouders, 
 
Zoals jullie inmiddels van ons gewend zijn ontvangen jullie vandaag weer een volgende update 
omtrent de gang van zaken van het onderwijs “in” onze school en een aantal actuele elementen die 
goed zijn met elkaar te delen. We hopen van harte dat het met jullie en met jullie gezin en familie 
naar omstandigheden goed gaat en dat de gevolgen van Corona en de maatregelen daartegen niet al 
te veel onbalans brengt in het welzijn en welbevinden. De school leeft mee met het (economisch) 
leed dat zich ook in deze regio aan het voltrekken is en met de mentale gevolgen die dat soms heeft 
in de gezinnen. We wensen jullie toe dat er kracht kan worden geput bij de dierbaren om jullie heen 
en dat we met elkaar “vol kunnen houden” in deze tijd van crisis en de ogen op “morgen” durven te 
richten.  
 
Ook in het onderwijs maken we een cursusjaar mee dat zijn weerga niet kent. Jullie weten inmiddels 
dat er een enorm beroep wordt gedaan op onze creativiteit om met slimme initiatieven om te gaan 
met de ingrijpende regelgeving op het gebied van “afstandsleren” en op het gebied van examinering. 
Nu scholen nog steeds “dicht” zijn en er 1,5 meter communicatieafstand in acht moet worden 
genomen verlopen alle processen die met onderwijs te maken hebben anders dan gebruikelijk.  
De wereld lijkt dan wel stil te staan maar de tijd tikt gewoon door en zo zijn we Pasen alweer voorbij 
en aangeland bij de vooravond van de april/meivakantie. Hoe het onderwijs ingericht mag worden na 
die vakantieperiode is op het moment van schrijven nog onduidelijk. Zodra daarover volgende week 
door het kabinet helderheid wordt gegeven zullen we jullie hierover spoedig na de meivakantie 
informeren. De verwachting is dat indien scholen weer open mogen gaan het onderwijs zeer 
gefaseerd en gedoseerd zal worden opgestart en dat het accent eerst dan zal liggen op klassen die 
moeten diplomeren dit cursusjaar.  
 
Met dit bericht willen we met jullie enkele ervaringen delen omtrent het afstandsleren en jullie 
informeren over de gang van zaken in en na de vakantieperiode.  
 

1. Afgelopen dinsdag hebben we met het onderwijsteam het leren op afstand geëvalueerd en 
hebben we kunnen concluderen dat het overgrote deel van onze studenten serieus aan de 
slag blijft met het opgegeven werk en het uitvoeren van de opdrachten voor de gestelde 
deadlines. Geweldig gedaan. Wat ons betreft mag deze groep studenten genieten van een 
welverdiende april/meivakantie. Helaas is er ook een aantal studenten, ongeveer 20%, die 
het niet zo nauw heeft genomen met het aangeboden werk en de deadlines die daarbij 
hoorden. Deze groep studenten kan de vakantieperiode gebruiken om hun achterstanden 
weg te werken en nog op te leveren wat nodig is. Zij hebben dus geen recht op die veertien 
dagen reces. Ook kunnen zij niet rekenen op feedback op hun werk gedurende de 
vakantietijd; de komende twee weken genieten de docenten van hun vakantie en zijn dan 
niet via email of via It’sLearning bereikbaar. Voor de docenten geldt dat zij in de afgelopen 
weken zeer veel extra energie hebben moeten steken in de andere onderwijsstructuur en 
hebben deze vakantie dus hard nodig en verdiend.  

2. Leren op afstand na de vakantie. Uiterlijk 4 mei ontvangen de studenten weer een nieuw 
lespakket “op afstand leren” van de mentor voor de periode tot 20 mei.   

3. Een klein aantal studenten heeft nog de illusie gehad dat een buitenlandstage dit cursusjaar 
nog aan de orde kan zijn. Lentiz verbiedt uitdrukkelijk studenten en medewerkers dit 
cursusjaar af te reizen naar stageplaatsen in het buitenland. Ook buitenlandstages vanaf 
september lijken vanuit de huidige inzichten niet haalbaar en zeker niet wenselijk. Steek dus 
energie in het zoeken naar stageplaatsen in Nederland voor stages in het nieuwe cursusjaar.  

4. Over het examineringsvraagstuk kunnen we het volgende met jullie delen: 
a. De mondelinge taalexamens die we in de afgelopen weken in school hebben laten 

plaats vinden zijn afgerond en goed verlopen wat betreft het afnameproces. Zowel 



 

studenten als docenten hebben zich strikt gehouden aan de RIVM-maatregelen die 
nodig waren om verantwoord deze activiteit in het gebouw te laten plaats vinden. 
Dit geeft ons vertrouwen voor de afname van de schriftelijke examens die direct na 
de april/meivakantie zullen worden ingepland en waarover hieronder meer 
informatie volgt.   

b. De schriftelijke taalexamens voor de cohorten 17 en 18 worden onder strikte RIVM-
voorwaarden op school afgenomen in groepjes van 8 studenten per lokaal. 
Studenten moeten rekening houden met de volgende zaken: 

i. Via de Lentiz-email worden studenten uitgenodigd op een vast tijdstip in de 
school voor de afname van een schriftelijk taalexamen. Houd de email dus 
goed in de gaten komende dagen zodat je met de juiste instructies 
voorbereid bent.  

ii. Studenten dienen stipt op tijd aanwezig te zijn op het schoolplein waar zij 
worden opgevangen door medewerkers van de school die er op toezien dat 
de maatregel van 1,5 meter afstand wordt opgevolgd.  

iii. De medewerkers in de school die als surveillant zullen optreden zijn 
geïnstrueerd hoe deze examens in verband met de Coronamaatregelen 
moeten worden uitgevoerd. Studenten dienen nauwgezet de aanwijzingen 
van de medewerkers op te volgen. In de school worden studenten begeleid 
naar de werkplek waar het examen wordt afgenomen.  

iv. Studenten die klaar zijn met het maken van de opdrachten mogen niet 
eerder het lokaal verlaten voordat iedereen met het examen klaar is.  

v. Na afloop van het examen worden studenten weer met gepaste afstand naar 
de uitgang begeleid. 

vi. Studenten die onverhoopt de genomen maatregelen niet serieus genoeg 
nemen zullen naar huis worden gestuurd en komen hooguit dan nog in 
aanmerking voor een herkansing voor dit examen.  

 
Vertrouwend jullie hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet,    
 
Martin de Groot 
 


