
Beste ouders en leerlingen, 

Inmiddels zijn we alweer ruim twee maanden bezig met het verzorgen van 

afstandsonderwijs. Wij zijn trots op de docenten en leerlingen die dit in korte tijd voor elkaar 

hebben gekregen. Ook willen wij u als ouder bedanken voor alle tijd en energie die u in het 

afstandsonderwijs van uw zoon / dochter steekt.  

In de richtlijnen van het RIVM is aangegeven dat scholen zelf beslissen hoe ze de 

onderwijstijd inrichten en dan wel rekening houdend met de 1,5 meter samenleving. 

Met deze brief proberen wij u zo goed mogelijk op de hoogte te brengen over de inrichting 

van de school in de periode 13 maart 2020 tot en met de 18 juli 2020. 

 Periode 13 maart tot en met 24 april 

o In deze periode zijn de toetsen online afgenomen. Deze toetsen hebben in 

eerste instantie de weging 0 in magister meegekregen. Alle afgenomen 

toetsen of schriftelijke overhoringen krijgen de weging 1. Alle praktische 

opdrachten zoals werkstukken of verslagen krijgen de weging van minimaal 1 

of de weging die is vastgesteld volgens de Pit’s (zie onze website).  

 

 Periode 25 april tot met 5 mei 

o Meivakantie 

 

 Periode 6 mei tot en met 4 juni 

o In deze periode zijn de lessen zoals de voorgaande periode online. 

o 21 en 22 mei 

 Hemelvaart, school gesloten. 

o 25 mei 

 Suikerfeest. Het betreft hier een online lesdag, mocht u verlof willen 

vragen dan kunt u mailen naar communicatiewc@wolfert.nl. 

o 26 mei tot en met 29 mei 

 Afname schoolexamens mavo 3. Ouders en leerlingen hebben hier op 

20-5 een mail ontvangen. 

o 1, 2 en 3 juni 

 Pinksteren, school gesloten. 

 

 

 Periode 4 juni tot 10 juni toetsweek leerjaren 1, 2 en 3 (met uitzondering van mavo 3) 

o Alle toetsen worden op school afgenomen. 
o Er worden maximaal 2 toetsen per klas per dag afgenomen. 
o Leerlingen mogen tussentijds niet het lokaal verlaten, met uitzondering van 

een wc-bezoek. 
o De overige tijd tussen de toetsen wordt gebruikt om te leren voor de daarop 

volgende toets. 
o Maximaal 9 leerlingen komen per 2 klassen gefaseerd de school in en gaan 

weer gefaseerd de school uit.  
o Er zitten maximaal 9 leerlingen in een lokaal. 

o Alle leerlingen ontvangen per mail een overzicht van: op welke dagen, welke 

toets, welk tijdstip en welk lokaal. Daarnaast staat dit toetsoverzicht in 

Magister. 

o In de school komen vaste looproutes die gevolgd moeten worden. Er is altijd 

sprake van eenrichtingsverkeer. 
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o Per leerling liggen de toetsen (in een envelop) bij binnenkomst in het lokaal 

klaar. 

o De leerlingen worden door de gehele school begeleid naar het juiste lokaal. 

o Tijdens de toetsdagen zijn er geen (online) lessen. 

o Toetsen of schriftelijke overhoringen hebben een tijdsduur van maximaal 45 

minuten. Korter is toegestaan. 

o Alle toetsen of schriftelijke overhoringen krijgen de gebruikelijke weging 

volgens de Pit’s (zie onze website). 

o Eén dag voordat een toets wordt afgenomen krijgen de leerlingen de 
mogelijkheid om tussen 16:00 tot 16:45 uur online vragen te stellen. Dit lesuur 
komt in Magister te staan en wordt via google classroom mogelijk gemaakt. 
Leerlingen kunnen zich op de gebruikelijke manier via Magister (Xp-uur) 
inschrijven. 
 

 Periode 11 juni tot de repetitieweek. School open voor leerlingen. 

o De school open voor alle leerlingen. Aangezien met 1,5m maatregel van 

toepassing is is het niet mogelijk dat alle leerlingen tegelijkertijd op school zijn. 

De ouders en leerlingen ontvangen nog nadere informatie welke leerling op 

welke dag de lessen op school kan volgen.   

o Het normale lesrooster van 45 minuten is van toepassing. Deze wordt via 

Magister zichtbaar gemaakt. 

o Docenten geven online les op school in een lokaal. Hier zitten dan ook de 
leerlingen die op school aanwezig moeten zijn. De lesgevende docent kan 
deze les naar eigen invulling organiseren. Bijvoorbeeld 30 minuten online les 
en 15 minuten voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben of 
volledig 45 minuten online/klassikaal les. 

o De vakken kunst, gym en drama worden tijdens deze periode niet gegeven. 
o Er zitten maximaal 9 leerlingen in een lokaal. 

o De leerlingen zitten in een vast lokaal en de docenten wisselen van lokaal. 
o Leerlingen krijgen in deze periode de mogelijkheid om zich twee maal per 

week via Magister in te schrijven voor het Xp-uur. De Xp-uren komen via de 
online les tot stand. Geselecteerde leerlingen die op school les krijgen kunnen 
hun vragen dan klassikaal stellen.  
 

 Periode 29 juni tot en met 7 juli 

o Repetitieweek leerjaar 1, 2 en 3  (inclusief mavo 3)  

 29 juni tot en met 3 juli GSE M3 

 1 juli tot en met 7 juli repetitieweek H2/V2/H3/V3/IG3  

 2 juli tot en met 7 juli repetitieweek B1/M2/ISK 

o Repetitieschema’s volgen nog. 

 

 Periode 8 juli  week tot en met de vakantie 

o 7 juli 

 laatste kluisjes leeg (en inleveren kluissleutel indien de leerling de 

school verlaat).  

o 8 juli  

 herkansingen GSE mavo 3. 

 Inhaal moment voor niet gemaakte toetsen*.  

o 9 juli 

 Herkansingen GSE mavo 3. 

 Inhaal moment voor niet gemaakte toetsen*.  

 



o 10 juli 

 Herkansingen GSE mavo 3. 

 Rapportvergaderingen. Tijdens de rapportvergaderingen hanteert 

Wolfert College de bevorderingsnormen zoals deze op de website zijn 

terug te vinden. 

o 13 juli  

 Schoolreis leerjaar 1 en 2 komt vervallen 

 Rapportvergaderingen 

o 14 juli 

 Boeken inleveren. U ontvangt hier nog nadere info over. 

o 16 juli 

 Rapportuitreiking. U ontvangt hier nog nadere info over. 

o 18 juli 

 Zomervakantie 

 

* Inhaaltoetsen 

Leerlingen die dit schooljaar nog toetsen hebben openstaan (zie code “inh” in Magister) 

ontvangen per mail een uitnodiging om deze in te halen. Daarnaast wordt het 

eindrapportcijfer voor het betreffende vak in Magister op 0,0 gezet.  

Links: 

Bevorderingsnormen: https://www.wolfert.nl/college/schoolinfo/bevorderingsnormen/ 

Pit’s: https://www.wolfert.nl/college/schoolinfo/pits/ 

Informatie Corona overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 
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