
 

Afgelopen dinsdag was er weer een 

persconferentie van onze Minister-President. 

Daar werd aangegeven dat naar alle 

waarschijnlijkheid de scholen voor voortgezet 

onderwijs weer open mogen. Als dat mag, dan 

zijn we daar heel blij mee! Uiterlijk 20 mei 

moet er definitief uitsluitsel gegeven worden 

of we wel of niet open mogen. Duimen jullie 

met ons mee?  

 

1,5 meter school 

Op de achtergrond zijn we al 

druk bezig om een plan te 

maken voor als we na 1 juni 

weer open mogen. Er zal dan 

sprake zijn van een ‘1,5 

meter school’. Dat levert 

natuurlijk een aantal 

uitdagingen op: hoe gaan we de ruimtes 

indelen, hoe gaan we groepen indelen? Hoe 

zorgen we ervoor dat iedereen op een 

verantwoorde manier naar school  (kan) gaan 

en wat gaan we aanbieden aan onderwijs? 

Vragen waar we in de komende week 

proberen antwoord op te krijgen. Ook vanuit 

de VO-raad komen er tips, adviezen en eisen 

op ons af. We proberen een zo duurzaam 

mogelijk protocol op te stellen, dat na de 

zomervakantie ook nog ingezet kan worden. 

De verwachting is namelijk dat zolang er geen 

vaccin is, er altijd aanpassingen gedaan 

moeten worden in de school. Uiteraard 

houden we jullie zo veel mogelijk op de 

hoogte van de ontwikkelingen! Op 20 mei 

organiseren we een vergadering voor de 

Ouderadviescommissie. U kunt een mail 

verwachten waar u om input wordt gevraagd. 

Heeft u zorgen over het terugkeren van uw 

zoon/dochter naar school? Geef dit dan 

gerust aan bij de mentor. Samen kunnen we 

kijken welke oplossingen en zijn! 

 

Schoolexamens klas 4 

Vanaf volgende week maandag is het dan 
zover: de laatste schoolexamens voor klas 4 
worden dan afgenomen. Schoolexamens die 
voor een aantal leerlingen nog heel erg 

belangrijk zijn, omdat zij een goed cijfer nodig 
hebben nu besloten is dat er geen Centrale 
Examens zijn en het schoolexamencijfer 
bepalend gaat zijn voor het wel of niet 
behalen van het diploma. Een spannende 
week dus!  

Er is hard gewerkt om de gymzaal gereed te 
maken voor afname voor een grote groep 
leerlingen en toch te kunnen voldoen aan de 
RIVM-richtlijnen. Alle 4e jaars leerlingen en 
hun ouders hebben inmiddels een protocol 

ontvangen  met richtlijnen 
waaraan leerlingen zich 
moeten houden bij afname. 

Vandaag hebben we de 

herkansingen voor het 

Profielvak Groen al 

afgenomen en hebben we 

ervaring op kunnen doen met 

het opgestelde protocol. Dat 

is goed verlopen. 

We wensen alle vierdejaars heel veel succes 

met de voorbereidingen en het maken van de 

laatste schoolexamens! 

‘Go green, help de bijen!’ 

Leerlingen van klas 1 en 2 hebben voor het 

vak Groen als opdracht gekregen een 

‘bijenhotel’ te bouwen. Er zijn er inmiddels al 

ruim 60 gebouwd! Wat een fantastische 

resultaten kregen we toegestuurd. Hieronder 

een hele kleine impressie: 

  

  



 

 

Afstandsleren 

De afgelopen weken hebben we natuurlijk 

veel beelden gedeeld van leerlingen die 

opdrachten hebben gemaakt, maar ook 

docenten werken in Microsoft Teams om hun 

lessen voor te bereiden. Hieronder zien jullie 

hoe dhr. Tijms op collega’s uittest of je een les 

kettingzaken ook via afstandsleren kunt geven 

      

 


