
 

Zwolle, 15 mei 2020 

 

 

 

Betreft: Overgangsregeling 2019-2020 

 

 

 

Beste leerlingen en geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Gisteravond is de overgangsregeling, die u als bijlage bij deze brief aantreft, goedgekeurd door 

de volledige MR. De overgangsregeling is in nauwe samenwerking met de ouder-, leerling- en 

personeelsgeleding van de MR tot stand gekomen, dus ik vertrouw erop dat deze regeling recht 

doet aan de bijzondere omstandigheden waarmee we onszelf geconfronteerd zien. 

 

De regeling is uiteindelijk redelijk omvangrijk geworden, omdat we ervoor hebben gekozen om 

ook wat andere zaken toe te lichten die direct of indirect raken aan de overgangsregeling. Zo 

staat in het document bijvoorbeeld ook omschreven wat de kaders zijn waarbinnen de cijfers 

van de laatste periode tot stand komen en bevat het een stroomschema ter illustratie van het 

proces tijdens de overgangsvergadering. Dit document zal dus op veel van de vragen antwoord 

geven die op dit moment ongetwijfeld bij u leven. 

 

Een belangrijk onderdeel van de overgangsregeling is dat klas 1 t/m 3 geen toetsweek zal hebben 

in de gebruikelijke vorm. Hoe de afsluiting van het schooljaar er voor deze leerjaren uit komt te 

zien wordt uitgelegd in het document. Klas 4 en 5 krijgen wel een toetsweek op school, op 

voorwaarde dat er geen wijzigingen komen vanuit de overheid met betrekking tot het openen 

van de scholen vanaf 1 juni. Op 20 mei ontvangen alle leerlingen een totaaloverzicht waarin 

wordt aangegeven wat er per vak nog moet gebeuren. 

 

Eén van de vragen waarvan ik zeker weet dat hij bij velen van u leeft, is de vraag hoe het 

onderwijs op locatie eruit zal komen te zien na 1 juni wanneer de overheid de ingezette koers 

handhaaft. Helaas kan ik op dit moment nog geen duidelijk antwoord geven op de vraag hoe we 

dat precies gaan doen. Hoewel we natuurlijk staan te juichen om onze leerlingen weer op school 

te ontvangen, is het organisatorisch nog wel een uitdaging, vanwege onder andere de verplichte 

1,5 meter afstand. We onderzoeken verschillende mogelijkheden en overleggen met andere 

scholen binnen OOZ en de Stichting Het Zelfstandig Gymnasium om de uitdaging aan te pakken. 

Op korte termijn ontvangt u dus meer informatie over de situatie na 1 juni. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 

 


