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Welkom 

Geachte ouders/verzorgers, 
 

De persconferentie van afgelopen dinsdag heeft enerzijds duidelijkheid gegeven, maar hier en daar ook voor 
onrust gezorgd. Ik zal u in deze nieuwsbrief meenemen in onze ervaringen, overwegingen en uiteindelijke 
besluiten. Er gebeurt zoveel op een dag na de persconferentie dat het geen overbodige luxe is om u meteen weer 
te informeren. We zijn ons bewust van de vluchtigheid van hetgeen besloten wordt, want dagelijks kan de situatie 
wijzigen en dat maakt het er voor alle betrokkenen niet eenvoudiger op. Goede en regelmatige communicatie 
kan ons inziens helpen bij begrip en acceptatie, dus vandaar binnen een week alweer een nieuwe editie van 
GroenNieuws. 
 

Coronanieuws 
 

Dat de scholen nog niet open zouden kunnen was lang voor de persconferentie duidelijk. Daar hadden we ons 
op voorbereid. De mededeling dat we weer rekening moesten gaan houden met de 1,5 meterregel voor de 
leerlingen hadden we niet meteen aan zien komen. En die mededeling betekende dat het toetsrooster zoals het 
er lag voor de examenklassen aangepast moest worden. Ik zal niet in details treden, maar dit leverde een flinke 
klus op voor onze roostermaker. In de persconferentie klonk een strenge toon door en ging het alleen over 
examenleerlingen die naar school mogen en dat zorgde bij ons voor verwarring.  

 
Examenleerlingen en voorexamenklassen  

 
Wij hadden immers bedacht dat de voorexamenklassen die PTA-toetsen voor het examen moeten maken ook 
naar school zouden komen. Dat vonden we na dinsdagavond lastig vol te houden. Daarna kwam er een brief van 
de VO-raad en daarin werd ook alleen gesproken over examenkandidaten en werd niets gezegd over de 
voorexamenklassen. Vervolgens werden we woensdag heen en weer geslingerd tussen enerzijds vragen van 
leerlingen, ouders en collega’s en anderzijds brieven van instanties zoals de VO-raad, de bonden en de 
rijksoverheid.  
 
Vandaag, donderdag, kunnen we de conclusie trekken dat de voorexamenklassen fysiek de tentamens op school 
mogen maken. In een brief van de rijksoverheid worden deze klassen uitdrukkelijk genoemd. Het betreft hier de 
SE-toetsen voor 3 mavo, 4 havo en 4 en 5 vwo. Per leerling kan dit een verschillend aantal zijn in verband met de 
keuzepakketten. Het PTA geeft hierover de benodigde informatie. De roostermaker heeft uitgezocht of dit past, 
ook met de 1,5 meterregel, en dat lukt komende week.  
 
Ons oorspronkelijke plan kan dus doorgang vinden, maar woensdag heeft veel gedoe opgeleverd, dat is 
vervelend. Na de strenge persconferentie waarin alleen over examenleerlingen gerept werd hebben we ’s 
ochtends besloten ons besluit van vorige week terug te draaien, dus geen voorexamenklassen. Dat zouden we 
anders gaan doen. De brief van de VO-raad ondersteunde dat besluit. Met alle goede bedoelingen om mensen 
snel te informeren is daarop de onzorgvuldigheid binnengeslopen. Dat leren we hiervan.  
 
The day after levert zoveel informatie en vragen op, van vele kanten, dat het wijs is om even afstand te nemen 
en een dag later nog eens te kijken wat we nu precies weten. Wonderlijk blijft dat in de persconferentie en in de 
brief van de VO-raad die voorexamenklassen helemaal niet genoemd worden.   
 
 
 
 
 
 
 



Toetsweek 
 

Alles overziend, gaan we komende week dus een fysieke toetsweek houden voor alle examenklassen + de 
voorexamenklassen (SE-toetsen). Op deze manier treedt er voor deze leerlingen geen vertraging en een 
opeenstapeling van PTA-toetsen op en kunnen we het PTA blijven volgen. Dat is voor de leerlingen ook erg 
prettig.  
 
Alle leerlingen zijn intussen geïnformeerd door de afdeling. Vandaag verschijnt het aangepaste en definitieve 
rooster voor de toetsweek waarbij rekening gehouden wordt met de 1,5 meterregel.  
 
Uit de brief van de rijksoverheid: 

1,5 meter op middelbare scholen 

Middelbare scholen blijven tot 8 februari open voor verschillende groepen leerlingen. Namelijk leerlingen in 
kwetsbare posities, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen, examenleerlingen en leerlingen in het 
voorexamenjaar die schoolexamens maken. In afwachting van informatie van het OMT, moeten alle middelbare 
scholieren onderling 1,5 meter afstand houden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, 
voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden afstand waar mogelijk. Op basisscholen is afstand 
houden niet nodig, omdat kinderen in die leeftijd het virus minder overbrengen volgens het OMT. 

 
Overige klassen 

 
Voor de overige klassen vervalt de toetsweek. Er vinden in de week van 18 – 22 januari onlinelessen plaats. Dat 
wil niet zeggen dat er geen toetsen zullen worden afgenomen. Om e.e.a. te stroomlijnen is er wel een schema 
gemaakt dat collega’s in kunnen vullen wanneer ze toetsen willen geven en op welke manier, zodat leerlingen 
niet verrast worden met drie of meer toetsen op een dag. We hebben de collega’s gevraagd ook andere manieren 
van evalueren te overwegen. Daarbij denken we aan werkstukken, opstellen, samenvattingen, presentaties e.d.    
     

Na de toetsweek 
 

Na de toetsweek zullen de online-lessen in ieder geval tot 8 februari gegeven worden. Op de persconferentie van 
dinsdag 2 februari worden we verder geïnformeerd. De ontwikkeling van de Britse variant van het virus zal de 
komende periode bepalend zijn voor de besluiten van begin februari. De geluiden zijn somber, dus we houden 
rekening met een sluiting tot aan de voorjaarsvakantie.  
De leerlingen uit de examenklassen komen ‘s middags naar school voor fysieke lessen. Ze krijgen tussen 14.00 
en 16.00 uur twee lessen van 45/55 minuten. Deze worden gegeven in de grote ruimtes in school, zoals de 
kantine, de aula, de studieruimte en de kunstlokalen. Per ruimte is uitgezocht hoeveel leerlingen daar kunnen 
zitten met inachtneming van de 1,5 metermaatregel. Op die manier kunnen de docenten die de klassen lesgeven 
hun leerlingen bedienen. Het rooster voor die periode wordt binnenkort bekendgemaakt. 
 
In de aankondiging van de 1,5 meterregel werd gesteld dat er voldoende ruimte is in de scholen om groepen te 
splitsen. Dat klopt, in school is voldoende ruimte, maar aan een groep zit een docent vast en die kunnen we niet 
opdelen. We kunnen de docenten ook niet vragen om elke les dubbel te geven, dus vandaar dat we kiezen voor 
de lessen in de grote ruimtes, die we uiteraard goed zullen ventileren.  
Voor de examenklassen worden met enige regelmaat ook extra lessen ingeroosterd, soms tot 18.00 uur, soms 
van 16.15 tot 20.15 uur. Die extra lessen gaan, op afspraak, ook de komende weken door. Op deze manier 
bereiden we de leerlingen zo goed mogelijk voor op de naderende examens.  
 
 
 
 
 
 



Camera aan/uit 
 

Namens veel collega’s stel ik u de volgende vraag. Tijdens de online-lessen hebben veel leerlingen de camera 
uit. Officieel hebben ze daar het recht toe, maar we merken dat het lastiger is om op deze manier de lessen te 
kunnen geven. Lesgeven aan een scherm met zwarte vlakken is toch anders dan aan leerlingen die zichtbaar 
zijn. Als het gaat om (persoonlijk) contact en betrokkenheid dan hebben we dat sneller met de camera aan dan 
met de camera uit. De zwarte vlakken vergroten de afstand en dat is iets dat we juist in deze tijd niet 
nastreven. Bespreek het eens met uw zoon/dochter. Het zou onze collega’s enorm helpen als meer leerlingen 
zichtbaar zijn.     
 

Schoolwerkers 
 

Leerlingen die om welke reden dan ook niet goed thuis kunnen werken zijn in de ochtend op school. Dit kan 
afgesproken worden in overleg met de teamleiding van de afdeling of met mevrouw Van der Hoest, onze 
zorgcoördinator. Als u zelf als ouders vragen heeft over deze mogelijkheid, dan kunt u met uw vraag terecht bij 
de genoemde mensen. Het betreft hier uitsluitend leerlingen voor wie het niet mogelijk is om online-lessen 
vanuit huis te volgen. Ook voor deze leerlingen geldt nu de 1,5 meterregel.  
 
 
De cijfers voor ’t Groen 
 
14 januari 2021, stand van zaken sinds de start van het schooljaar: 
 
Testen collega’s:   60 
Besmettingen collega’s:    6 
Besmettingen leerlingen:  40 

 
 
 

Tot slot 
 

Ik denk dat ik u de komende weken regelmatig zal informeren. Zoals het er nu naar uitziet zal de eerste keer na 
de persconferentie van 2 februari zijn, op donderdag de 4de. Dan weten we wat de besluiten van de 2de voor ons 
en voor de leerlingen gaan betekenen.  
 
Het goede nieuws is dat we enigszins zicht krijgen op het einde en dat we langzaam kunnen gaan denken aan 
een school waarin op gewone wijze lesgegeven kan worden, aan familie- en vriendenbezoek, aan open 
horecazaken en aan vakantie. Voordat het zover is zullen we nog even de tanden op elkaar moeten zetten en de 
winter door moeten komen. Veel succes.  
 

 
Harry Chambone 

 


