
 
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 nog goed gaat en dat de gevolgen van Corona en de maatregelen daartegen 
niet al te veel negatieve invloed heeft gehad op jullie meivakantieperiode. Langzaam zien we in de 
samenleving dat de maatschappij weer wat tot leven begint te komen. Ook in de school wordt 
nagedacht over de weken die voor ons liggen en hoe het onderwijs in de nabije toekomst kan en 
moet worden ingericht. Enige activiteit in het World Horti Center is zichtbaar al is dat nog mager. We 
wensen jullie toe dat de ontwikkelingen rond de verspreiding van het virus de goede kant op blijven 
gaan en dat langzaam maar zeker het “slot van de deur” kan. Vooralsnog moeten we “vol houden” in 
het toepassen van de maatregelen in deze tijd van crisis en de ogen op “morgen” gericht durven 
houden.  
 
Wat betreft de Corona-maatregelen is er ten opzichte van de periode voorafgaand aan de 
meivakantie nog niet heel veel veranderd: MBO- scholen zijn nog dicht voor leeractiviteiten maar 
kunnen op beperkte schaal wel schriftelijke examens laten afnemen binnen de kaders die 
overheid/RIVM aangeeft. Verder bereidt de school zich voor op diverse scenario’s die na 1 juni 
mogelijk aan de orde zullen komen. Daarover zullen wij jullie informeren zodra de overheid de 
richtlijnen heeft bepaald.  
 
Met dit bericht willen we met jullie verder enkele ervaringen delen omtrent het examineren dat zich 
nu in de school afspeelt en over het vervolg van het afstandsleren in de komende weken.   
 

1. Leren op afstand vanaf 6 mei. Uiterlijk 4 mei hebben studenten weer een nieuw lespakket 
“op afstand leren” van de mentor voor de periode tot 20 mei ontvangen. Verder hebben we 
afgesproken met het onderwijsteam ook alvast weer na te denken over het onderwijspakket 
voor de weken daarna.  We verwachten dat we voorlopig met dit fenomeen aan de slag 
zullen moeten blijven en dat we hooguit in de maanden juni en juli fysiek onderwijs zullen 
gaan verzorgen aan doelgroepen studenten waarvoor het noodzakelijk is om toch enige 
lessen op school in te richten, als het kan en als het mag. Te denken valt dan aan 
praktijklessen die tot nu toe niet konden worden gegeven of lessen aan studenten die toch 
een achterstand hebben opgelopen in hun werk ondanks de sturing van school.  

2. 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. 
Als een student wel al contacten heeft in het buitenland dan kan hij of zij die wellicht wel 
‘warm’ houden voor het geval de Corona situatie drastisch verandert in positieve zin. 

3. Over het afnemen van de schriftelijke examens die op dit moment plaats vinden tot en met 
dinsdag 12 mei kunnen we het volgende met jullie delen: 
De school ziet er scherp op toe dat ook de studenten zich nauwgezet houden aan de 1,5 
meter-afstand-maatregel. In de school zijn looproutes aangegeven op de vloer en slechts 
kleine groepjes studenten worden opgesteld in de verschillende lokalen. We zien dat de 
meeste studenten zich keurig in de school aan de aanwijzingen houden al nemen we ook 
waar dat op de weg naar en van school studenten gezamenlijk reizen in auto of op scooter.   

4. Voortgangsrapportages en voortgangsgesprekken. Het is de bedoeling dat jullie spoedig na 
nu van de mentor van de student een uitnodiging ontvangt om op school of via “teams” een 
gesprek te voeren over de voortgang die de student maakt en heeft gemaakt in de periode 
die achter ons ligt. Het is belangrijk dat alle betrokken partijen helder in beeld krijgen of de 
student voldoende geleerd heeft om verantwoord door te gaan naar de volgende stap in de 
opleiding of dat er een advies moet worden gegeven voor een succesvol vervolg. Vandaar dat 
we er voor gekozen hebben dat we met alle studenten en hun ouders deze “1-op-1” 
ontmoetingen inplannen.  



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


