Den Haag, 12 mei 2021
Betreft: brief inzake corona

Beste leerlingen en ouders,
Hopelijk hebben jullie een goede meivakantie gehad en zijn jullie uitgerust weer begonnen aan deze
laatste periode. In deze brief praten we jullie graag even bij over zaken rondom corona.
Rooster | Onze roostermaker is er in geslaagd om, nu de examens aanstaande maandag gaan
beginnen, meer leerlingen fysiek naar school te laten komen. Daar zijn we blij mee, want een
persoonlijke ontmoeting werkt voor de meesten van ons motiverender dan contact via een scherm.
Natuurlijk hebben we onze ruimtes ingericht met tafels op anderhalve meter, hanteren we
looproutes en draagt iedereen een mondkapje. In de pauzes gaan leerlingen naar buiten, we hopen
dat het mooie weer aanhoudt. De regels vanuit de GGD blijven vanzelfsprekend ongewijzigd van
kracht.
Nationaal Programma Onderwijs (NPO) | In de afgelopen weken hebben we in kaart gebracht hoe
onze leerlingen ervoor staan. Dat deden we natuurlijk altijd al rondom de rapporten, maar dit keer
hebben we dat nog wat uitgebreider gedaan. Zo hebben we bijvoorbeeld aan alle leerlingen en aan
alle docenten een vragenlijst voorgelegd. Alle leerlingen hebben zelf aangegeven of zij vinden dat ze
achterstanden hebben opgelopen en zo ja, voor welke vakken. Alle docenten hebben in kaart
gebracht wat zij inschatten dat nodig is om leerlingen de gelegenheid te geven eventuele achterstanden weg te werken. Inmiddels is, zoals ook hierboven genoemd, het aantal dagen dat leerlingen
naar school komen uitgebreid. Dat is een belangrijke eerste stap. Voor een aantal vakken en
leerlingen bieden we al dit lopende schooljaar extra ondersteuning aan. In het kader van het NPO,
dat in principe is bedoeld voor volgend schooljaar, maken we een plan voor na de zomervakantie, dat
we in juni met de MR zullen gaan bespreken. Zo hopen we leerlingen zo goed mogelijk door deze
periode heen te kunnen helpen.
Overgang | Voor de meivakantie hebben jullie een gesprek gehad met de mentor in het kader van
het rapport. Daarin heeft de leerling een richtinggevend advies gekregen over de overgang. Dat
advies betekent: bij ongewijzigde resultaten in de laatste periode wordt dit bindend. We hanteren
vanuit de school net als andere jaren de overgangsnormering zoals die op de website staat. Wel is er
ruimte in de bespreekmarge voor een afweging die past bij de persoonlijke situatie van iedere
leerling. Cruciaal blijft, of jij als leerling ook daadwerkelijk laat zien dat je hard aan het werk bent en
een inspanning levert die past bij het gewenste resultaat. We ondersteunen graag, maar ook jij moet
zichtbaar in beweging komen. Daarom is deze laatste periode ook nog zo belangrijk. Mochten jullie
nog vragen over dat advies hebben, neem dan contact op met de mentor. Wanneer er onverhoopt
nog geen gesprek is geweest, vragen we de ouders of de leerling zo snel mogelijk contact op te
nemen met de afdelingsleider (voor de mailadressen, zie onderaan de brief), zodat we niet voor
verrassingen komen te staan aan het einde van het schooljaar.

Sneltesten | Zoals jullie weten, krijgen alle middelbare scholen in Nederland vanuit het ministerie
sneltesten aangeleverd. Deze zijn bedoeld voor mensen, die het een plezierig idee vinden om – juist
wanneer ze geen klachten hebben – zich voor de zekerheid te testen. Wanneer er in een klas een
leerling is die positief is getest voor corona, komt de afdelingsleider tijdens het laatste uur van de
schooldag in de klas en geeft aan leerlingen die daar prijs op stellen een test mee naar huis. Wat je
thuis met deze test doet, mag je in overleg met je ouders zelf bepalen. Je kunt hem gebruiken en je
kunt hem ongebruikt laten. De verpakking wordt pas thuis geopend, op school mag er niets mee
gedaan worden. Wij vinden dat het eventueel uitvoeren van een dergelijke handeling hoort bij de
persoonlijke levenssfeer van de leerling en dat de school daar niet de geschikte plek voor is.
We hopen op een productief voorjaar en wensen jullie een goede periode toe. Voor de
examenleerlingen: heel veel succes de komende weken!
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