
 

  Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de niet-

examenkandidaten 

Helmond, 10 april 2020 

 

Betreft: update maatregelen coronavirus 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Afgelopen week is vanuit het ministerie de slaag-zakregeling bekend gemaakt. Dat betekent dat we nu kunnen 

beoordelen wanneer een leerling geslaagd of gezakt is. Ook is er meer duidelijkheid over het tijdpad van het 

afronden van het examenjaar. Hiermee kunnen we vooruit en dat betekent dat er voor een groep leerlingen meer 

houvast is. 

Voor alle leerlingen in de niet-examenklassen blijft de situatie onveranderd. Ondanks dat we tevreden zijn over 

onze werkwijze, de manier waarop we het onderwijs op afstand aanbieden, blijft het nodig dat we bijstellen en 

verbeteren. De enquête die  we daarvoor bij een groep leerlingen, ouders en onze collega’s hebben uitgezet biedt 

ons inzicht, ook de vergadering met de ouderraad is hierin helpend evenals de feedback die we vanuit mentoren 

via de mentorleerlingen krijgen.  

Enkele aandachtspunten waar we direct mee aan de slag zijn: 

 Alleen Magister gebruiken om te communiceren zodat alles via een kanaal loopt. 

 De lesagenda van Magister gebruiken om per les een afgebakende eenheid van lesstof aan te bieden. 

 Inleveren van opdrachten alleen via Magister en niet via een ander kanaal. 

 Geen hoorcolleges van twee uur aaneengesloten aanbieden, bij lange lestijd, ook een pauze aanbieden. 

 Docenten helpen mee groepsopdrachten overzichtelijk te houden, wat betreft grootte van de opdracht, 

het indelen in groepen en wat betreft werken in groepen op afstand. 

 

mentorgesprekken 

Deze week en komende week houden wij rapportvergaderingen. Periode 1 en periode 2 zijn nagenoeg compleet, 

zij geven een nagenoeg coronavrije blik op de vorderingen van uw zoon, dochter. Een enkele leerling heeft in 

periode 2 een toets gemist en voor enkele klassen is de laatste toetsdag niet door kunnen gaan. Inhalen van dit 

gemiste werk is op dit moment nog niet mogelijk. Evenals het inzien van gemaakt toetsen.  

Wij maken nu de balans op zonder deze cijfers en kunnen in een later stadium meer informatie bieden over de 

mogelijkheid de gemiste werken in te halen en hoe we omgaan met inzage van toetsen. 

 

Met onze mentoren hebben we afgesproken dat zij contact opnemen om met u en uw zoon, dochter een 10-

minutengesprek te voeren. Een zeer geschikte mogelijkheid voor het voeren van deze gesprekken is een online 

moment in Teams. Onze mentoren werken veelal vanuit thuis en combineren werken met bijvoorbeeld kinderen 

die thuis zijn, of zij zijn helaas belast met ‘coronazorgen’ in hun directe omgeving. Het is een bijzondere opdracht 

om de gesprekken georganiseerd te krijgen, maar uitgaande van de goede wil, weet ik zeker dat het 

contactmoment voor beide partijen van waarde zal zijn. 

 

 



 

In het gesprek komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde: 

o cognitie:  resultaten bespreken, zou uw zoon, dochter met dit rapport over kunnen 

naar het volgende leerjaar of is een andere route meer geschikt. 

o lob:                       bespreken welke keuze uw zoon, dochter maakt voor komend schooljaar 

(profielkeuze, sectorkeuze, keuze voor talentstroom en/of vakkenpakket). 

o competentie:    hoe zijn de vorderingen wat betreft samenwerken, plannen en organiseren, 

   presenteren etc. 

o attitude:               hoe gaat het met uw zoon, dochter in de groep, in het contact naar docenten 

en hoe is het sociaal-emotioneel welbevinden. 

 

Het is nog niet zinvol om met de mentor te spreken over hoe periode 3 afgerond zal worden. Wij zijn op dit 

moment op de achtergrond alles in gereedheid aan het brengen voor drie mogelijke scenario’s.  

Scenario 1: de school gaat na de meivakantie weer open. 

Scenario 2: de school gaat na de meivakantie gedeeltelijk open. 

Scenario 3: de school blijft na de meivakantie dicht. 

 

Zodra wij op 21 april vanuit het ministerie horen welke keuze er gemaakt wordt, zullen wij een van de scenario’s 

verder uit gaan werken. Daaruit vertalen we verder hoe we om zullen gaan met de afronding van het schooljaar. 

Hierover in een later stadium meer. 

 

Hopelijk bereikt deze brief u in goede gezondheid en kunt u zich opmaken voor een Paasweekend waarbij de 

computer minder nodig is. Ik wens u alle goeds. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

J. Frantzen 

Directeur 

 


