
 

Op dinsdag 21 april kwam het bericht dat het 

voortgezet onderwijs in ieder geval tot 1 juni 

gesloten blijft voor fysieke lessen. Verderop in 

deze nieuwsbrief leest u welke gevolgen dit 

heeft voor onze locatie. 

Onze docenten redden zich prima in het 

vormgeven van het afstandsonderwijs. Maar  

in het echt weer leerlingen kunnen begeleiden 

is natuurlijk wat zij het liefste willen! Zij staan 

in ieder geval te trappelen om weer in levende 

lijve onderwijs te kunnen verzorgen aan onze 

leerlingen. Laten we hopen dat dit vanaf 1 juni 

in ieder geval weer op beperkte schaal 

mogelijk is! 

Leerlingen, docenten, ondersteuners hebben 

de afgelopen periode keihard gewerkt om zich 

het afstandsleren eigen te maken. Diep 

respect daarvoor! Vanaf maandag 27 april tot 

en met dinsdag 5 mei is het meivakantie. We 

wensen iedereen ondanks alles een hele fijne 

vakantie toe! 

Persconferentie 21 april 

Het basisonderwijs mag weer voorzichtig van 

start. Helaas geldt dat voor ons nog niet. In de 

week voor 20 mei hopen we meer 

duidelijkheid te krijgen over een mogelijke 

opening van de school vanaf 1 juni. 

Vanuit de overheid: 

- Voortgezet onderwijs mogelijk open 

vanaf 1 juni 

- Besluit wordt de week voor 20 mei 

heroverwogen 

- Scholen maken een plan voor een ‘1,5 

meter school’ 

- Onderwijspersoneel krijgt dezelfde 

testmogelijkheden als zorgpersoneel: 

bij klachten kan er getest worden 

- Opvang van kinderen van ouders met 

vitale beroepen kan in de school 

plaatsvinden 

- Voor kwetsbare leerlingen geldt dat er 

vanuit de 

school/ouders/hulpverlening contact 

kan worden gezocht met de 

gemeente. Die bepaalt welke opvang 

en op welke manier dit plaats kan 

vinden. 

- Leraren en leerlingen met klachten of 

in de risicogroep, blijven thuis. 

- Schoolexaminering voor klas 4 kan 

doorgaan 

- Evenementen zijn tot 1 september 

verboden 

Gevolgen Aeres Emmeloord 

- Tot 1 juni zullen er geen fysieke lessen 

op de locatie plaatsvinden. 

- Er wordt een plan gemaakt om vanaf 

1 juni te kunnen starten met ‘1,5 

meter onderwijs’ en de invulling van 

het onderwijs tot de zomervakantie. 

Uiteraard worden daarin de meest 

actuele richtlijnen van het RIVM 

meegenomen. 

- Alle activiteiten (binnen of buiten 

school, sportdagen, schoolreizen etc) 

gaan niet door tot aan de 

zomervakantie. 

- De overgangseisen zullen dit jaar 

enigszins anders zijn dan gepland. Als 

deze zijn uitgewerkt, zullen we u 

hierover informeren. Uitgangspunt is 

hoe kansrijk een leerling is om het 

volgende jaar succesvol af te ronden. 

We zijn trots op onze leerlingen die 

hard werken om het schoolwerk bij te 

houden, op die manier hopen we zo 

veel mogelijk leerlingen te kunnen 

bevorderen naar het volgende 

leerjaar!  

‘Bijwerkweek’ 

Op 6, 7 en 8 mei zullen er voor de leerlingen 

van klas 1 tot en met 3 geen ‘reguliere’ 

afstandslessen gepland worden. Deze dagen 

kunnen zij gebruiken om schoolwerk wat nog 

niet af is, bij te werken. Is het vak af, dan hoeft 

daar die dagen geen les in te worden gevolgd. 

In Eduarte staan alleen hulpmomenten 

gepland en de docenten zullen de leerlingen 

daarvoor uitnodigen als dat nodig is. 

 

 

 



 

Klas 3 

De stage voor klas 3 kan helaas niet doorgaan. 

Dit wordt een ‘gewone’ lesweek. 

 

De schoolexamens voor klas 3 worden of op 

een alternatieve manier (via afstandsleren, 

verslagvorm etc.) afgenomen, of vanaf het 

moment dat we weer naar school mogen.  

 

De keuze voor biologie of natuur/scheikunde 

zal samen met de leerlingen na de 

meivakantie worden gemaakt. Dit onder 

begeleiding van de mentor en de decaan. 

Uiteraard is er voor u als ouder ook ruimte 

voor vragen stellen. Onze decaan, dhr. Tijms 

zal digitaal aansluiten bij een mentoruur, er is 

dan voldoende ruimte om vragen te stellen. 

Ook is hij bereikbaar via mail: 

g.l.tijms@aeres.nl De definitieve keuze kan in 

itslearning worden ingevuld tussen 11 en 15 

mei. 

Klas 4 

De herkansing voor het profielvak Groen is 

gepland op vrijdag 8 mei. De leerlingen die het 

betreft ontvangen een rechtstreekse mail met 

informatie. 

Vanaf 11 mei zullen de laatste schoolexamens 

van klas 4 worden afgenomen. Alle leerlingen 

kunnen in Eduarte zien wanneer de 

schoolexamens gepland zijn. Informatie over 

hygiëne, looproutes binnen de school enz. 

zullen na de vakantie worden 

gecommuniceerd. 

Op 4 juni krijgen alle 4e jaars leerlingen te 

horen of ze geslaagd zijn of nog niet. We 

hopen er een feestelijk moment van te 

kunnen maken binnen de mogelijkheden die 

er zijn! 

 

Vandaag vinden er inhaal 

schoolexamens plaats voor 

leerlingen van klas 4. Uiteraard in 

aangepaste vorm qua bezetting van 

het lokaal, hygiënemaatregelen enz. 

Hier zien jullie een deel van de 

instructies die in de school hangen 

en een impressie van de afname: 

CKV 

3BB leerlingen zijn voor 

CKV aan de slag geweest 

met fotografie. Wat een 

mooie resultaten!  

Mevr. Lottman vertelt: 

Ik ben super trots op 

de 

fotografiekwaliteiten 

van mijn CKV 

leerlingen. Ze hebben 

heel goed geluisterd 

naar de 

werkafspraken: 

Kijk goed naar de omgeving, fotografeer wat 

je als onderwerp in beeld wil hebben. Zorg dat 

je de belichting goed hebt. Zorg dat de horizon 

recht 

staat. 

Liever niet 

in het 

midden, 

maar dat 

is soms 

nog best 

een beetje moeilijk! 

Oefening baart kunst zoals jullie op de foto’s 

kunnen zien! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:g.l.tijms@aeres.nl


 

Wiskunde 

We zijn erg blij dat dhr. De Vlieger na de 

meivakantie ook de lessen aan 3K1 en 3KG 

gaat geven. Hij neemt deze lessen over van 

dhr. Bakker. We bedanken dhr. Bakker 

hartelijk voor zijn inzet de afgelopen periode! 

 

Profielwerkstuk 

Een aantal leerlingen van klas 4 moest nog 

een presentatie doen van hun 

profielwerkstuk. In Coronatijd moet je soms 

creatief zijn om zoiets te kunnen uitvoeren. 

Gelukkig zijn onze leerlingen en collega’s dat 

en hebben de presentaties inmiddels 

plaatsgevonden via Teams! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nieuwste aanwinst 

Het blijft maar doorgaan, we kunnen al 

spreken van een heuse geboortegolf! 

 


