
 

 

  

 
 
 
 

Update 09 april 2020 
 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 

Alweer een tijd zijn we online aan het werk. Voor sommigen is het routine geworden, 
voor sommigen zal het nooit helemaal wennen. 
We merken dat veel leerlingen nooit hadden gedacht dat ze school zo zouden 
missen. Dat wordt een mooi weerzien, als we weer mogen beginnen. 
 

We zitten zo langzamerhand in de afrondende fase voor de meeste 
eindexamenkandidaten. Een aantal is al klaar, een aantal moet nog wat doen. De 
betrokken docenten en leerlingen hebben hard gewerkt in lastige omstandigheden. 
Alleen dat is het al waard om de vlag voor uit te hangen. 
 

Toetsen en toetsweek 

We gaan steeds uit van de huidige stand van zaken. En dat is dat we ná de 
meivakantie weer op school aan de slag kunnen. We zullen dan een check doen om 
te kijken waar iedereen staat. Niet voor een cijfer, wel om een inschatting te maken. 
De gemiste toetsweek uit periode twee komt te vervallen. Of er eventueel een 
afsluitende toetsweek komt, wordt later besloten. 
Mochten scholen langer gesloten moeten blijven, dan zullen we opnieuw kijken. We 
zijn al de mogelijkheden van het digitaal toetsen aan het onderzoeken. Hoe dan ook 
geldt: het werk dat nu wordt gedaan, nemen we mee in de overgang. 
 

Doel is dat elke leerling de mogelijkheid krijgt om te laten zien waar hij of zij staat en 
dat eventuele onvoldoendes uit het eerste gedeelte van het jaar niet allesbepalend 
zijn voor de overgang. Net als in een regulier jaar, wordt het hele jaar meegenomen. 
 

Overgang 

Normaal gesproken gelden onze overgangsnormen. Deze zijn vastgesteld door de 
MR van Wolfert en volgens richtlijnen van BOOR. Ook dit jaar moeten wij ons 
houden aan richtlijnen die gelden voor scholen in Rotterdam. Voor de meivakantie 
worden deze vastgesteld. Dit betekent dat we er nu vanuit gaan dat we jullie uiterlijk 
24 april meer kunnen vertellen over wat dit voor onze school betekent. Of zoveel 
eerder als mogelijk natuurlijk. 
 

Jaaragenda 

De afgelopen weken kijken we steeds vooruit naar de jaaragenda zoals we die aan 
het begin van het jaar hebben vastgesteld.  Veelal staan daar contactmomenten in 
waaronder ook contactmomenten om over de voortgang te praten. Zo stond er voor 
16 april aanstaande een docentenmiddag en -avond gepland. Deze vervalt natuurlijk 
onder de huidige omstandigheden. 



 

 

  

We zijn aan het nadenken hoe we na de meivakantie hier invulling aan kunnen 
geven. 
 

Reisweek 

Een belangrijk onderdeel van het schooljaar vanaf de 3e klas is ons reisprogramma. 
Elk jaar weer trekken we de wereld in om te zien, te ontdekken en te ervaren. 
Hoewel de komende reisweek enige tijd ná de zomer staat gepland, hebben we 
moeten besluiten deze te cancelen. 
Met de reisleiders gaan we voor de zomer al wel nadenken of we komend schooljaar 
op een andere manier of op een ander moment alsnog veilig met elkaar op reis 
kunnen.  
 

Video nieuwbouw 

Omdat iedereen normaal gesproken reikhalzend de vorderingen van de tijdelijk 
huisvesting vanuit de klaslokalen volgt, leek het ons een leuk idee om jullie een 
indruk te geven. In de link vinden jullie een filmpje dat de BV-sectie heeft gemaakt. 
Zoals jullie zien wordt er hard gewerkt, komen er frisse nieuwe toiletten en mooie 
lokalen. En, wacht op het eind: het gaat goed met de jonge gansjes. 
 

Goede Vrijdag & Pasen 

Op een enkele les of mondeling na heeft iedereen even geen thuisschool de 
komende dagen. We wensen u de komende dagen veel zon, zoveel mogelijk familie, 
een beetje lentekriebels, maar vooral heel veel gezondheid toe.  
 

Met vriendelijke groet, 
 

de schoolleiding 
 

 
 
 
 

https://youtu.be/03P_XM-fHRI

