
 

Zwolle, 26 mei 2020 

 

 

Betreft: Afronding schooljaar 2019-2020 

 

 

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

 

Afgelopen woensdag heeft u een overzicht ontvangen waarin per leerjaar en vak staat wat er nog 

moet gebeuren voor de afronding van periode 4. In de bijlage bij deze brief vindt u een nieuw 

overzicht, waaraan ook de weging van deze opdrachten en toetsen is toegevoegd. Verder zijn er 

overigens geen inhoudelijke wijzigingen in het overzicht. In eerdere communicatie heeft u al 

kunnen lezen aan welke kaders deze toetsen en opdrachten moeten voldoen. Tevens treft u als 

bijlage bij deze brief het overzicht van de planning van de laatste weken van dit schooljaar. 

 

Met betrekking tot het heropenen van de scholen per 1 juni kan ik u vast het volgende mededelen. 

We zullen de leerlingen per leerjaar een dag op school laten komen. Dinsdag 2 juni komt klas 5, 

woensdag 3 juni klas 4, donderdag 4 juni klas 3, vrijdag 5 juni klas 2 en maandag 8 juni komen de 

brugklassen. Er kunnen maximaal 10 leerlingen in een lokaal, vanwege de 1,5 meter afstand, dus 

op deze manier is dan elke dag de school min of meer gevuld. De lesdagen starten om 8.45 uur en 

duren tot en met het 6e uur. Om 14.00 uur zijn de leerlingen dus allemaal weer vrij en zullen ze 

weer van school moeten vertrekken.  

 

Het is belangrijk dat de leerlingen genoeg materiaal naar school meenemen om deze zes uur te 

vullen. Vanwege de 1,5 meter afstand en de daardoor noodzakelijke spreiding van leerlingen over 

lokalen, zal het geen reguliere lesdag kunnen zijn. Een docent heeft immers geen volledige groepen 

in het lokaal. We zullen daarom inzetten op aardig deel zelfwerkzaamheid, met daarbij zoveel 

mogelijk gelegenheid om vragen te stellen aan de vakdocenten. Met een toetsweek in aantocht 

vertrouwen wij erop dat de leerlingen deze tijd zinvol kunnen besteden.  

 

Er wordt nog volop gewerkt aan het rooster, maar zoals het er nu uitziet zullen de leerlingen deze 

zes lesuren in hetzelfde lokaal blijven zitten. De docenten zullen rouleren om zo meer gelegenheid 

te geven tot het stellen van vragen, terwijl we tegelijkertijd het aantal bewegingen van mensen in 

het gebouw proberen te beperken. In het gebouw zelf zal duidelijk worden aangegeven hoe de 

looproutes zijn. In de loop van deze week zullen er meer details zijn uitgewerkt en ontvangen de 

leerlingen uiteraard verdere informatie. 

 

Het organiseren van de lesdagen en de toetsweek vormt nog best een uitdaging, maar we kijken er 

in ieder geval naar uit om onze leerlingen weer gewoon te mogen ontvangen op school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

F.J. (Frank) Dost, MSc MA 

rector 


