
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Onderwerp: Onderwijs en toetsing op afstand  
 
 
 
Zwolle, 24 april 2020  
 
 
Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
In de persconferentie van afgelopen dinsdag gaf Mark Rutte aan dat basisscholen na de meivakantie 
weer open mogen, zij het onder strikte voorwaarden. Als voortgezet onderwijs zullen wij nog een paar 
weken langer moeten wachten. Nog zeker tot en met 1 juni blijft de school gesloten voor lessen, maar 
‘liever voorzichtigheid dan spijt achteraf’.  
 
Leren op afstand 
Ook na de meivakantie zullen we doorgaan met leren op afstand. Het rooster dat hiervoor gemaakt is, 
draait nu enkele weken en de ervaringen zijn overwegend positief. Ook na de vakantie, vanaf 
donderdag 7 mei, zullen wij lesgeven volgens dit rooster.  
 
Op basis van de mededeling van de premier verwachten wij dat leerlingen vanaf 1 juni weer naar 
school kunnen. Dat geldt dan waarschijnlijk voor delen van klassen, omdat volledige openstelling van 
school niet te rijmen valt met een anderhalve meter samenleving. In totaal zou het gaan om vier 
lesweken (van twee of drie lesdagen) voor de onderbouw, en ca. tweeënhalf voor de bovenbouw.  
 
Het is niet realistisch om in deze weken de volledige lesstof van periode 3 en 4 te toetsen. Ook zullen 
de  leerlingen op 1 juni niet allemaal op eenzelfde niveau zijn. Daarom denken wij na over de vraag 
hoe wij de resterende lesweken slim kunnen verdelen over lessen op afstand, toetsvoorbereiding, 
leerlingen ‘bijspijkeren’ en overgangstoetsen. 
 
Overgang 
Veel ouders/verzorgers en leerlingen maken zich zorgen om de overgang aan het einde van het 
schooljaar. Wij snappen dat onzekerheid hierover spanning met zich meebrengt. Wij willen hierin 
echter zo zorgvuldig mogelijk te werk gaan en recht doen aan iedereen. Het kost tijd om dit goed te 
onderzoeken. 
  
De denkrichting van de Stuurgroep Corona is dat wij – met nog hooguit één maand onderwijs tot de 
overgang – geen nieuwe of andere bevorderingsregels gaan invoeren. De huidige bevorderingsregels 
kennen een grote bespreekmarge (elke leerling met meer dan 2.0 tekorten wordt besproken). Wij 
zullen dit jaar een extra zorgvuldige afweging maken voor leerlingen die in de bespreekmarge vallen. 
Informatie die daarbij een rol kan spelen:  
 



 De behaalde cijfers onder ‘normale omstandigheden’ tot 14 februari en de cijfers behaald bij 
de toetsen in juni. 

 De inschatting van de mentor en vakdocenten, gebaseerd op cijfers, vakinzicht en 
studievaardigheden. 

 De beoordelingen V-O-G enz. die tijdens ‘Leren op afstand’ zijn gegeven. 

 De vakken van het pakket dat de klas 2-leerlingen (mavo) en klas 3-leerlingen (havo en 
atheneum) kiezen voor volgend jaar. 

 
Bij dit alles gaan we ervan uit dat we met een growth mindset naar leerlingen kijken. Daarmee 
bedoelen we dat we de kans op verbetering of groei de doorslag laten geven. Dit wil niet zeggen dat 
iedereen zo maar over gaat. Leerlingen met veel tekorten kunnen nog altijd blijven zitten of het advies 
krijgen af te stromen. Wij vragen om uw begrip voor het feit dat wij hierin nog niet meer duidelijkheid 
kunnen geven. Zodra wij hier meer weten, zullen wij hierover nader over informeren. 
 
Ouderavond 
In de huidige tijd is het belangrijk dat wij contact met elkaar houden. Zeker als het spannend wordt of 
een leerling over kan naar het volgende leerjaar of wellicht zal op- of afstromen. Wij denken er 
daarom over na om voor eind mei een ouderspreekmoment te organiseren. Ouders/verzorgers 
kunnen op deze momenten een online afspraak hebben met de mentor, een vakdocent of desgewenst 
de teamleider. Wij houden u hierover op de hoogte.  
 
PTA/voorexamenklas 
In de klassen havo 4 en atheneum 4 en 5 wordt gewerkt met een PTA. Het is niet realistisch om te 
verwachten dat alle toetsen die voor periode 3 en 4 gepland stonden alsnog kunnen worden gemaakt. 
Dit betekent dat het Programma van Toetsing en Afsluiting op onderdelen wordt aangepast. Dat 
proces voeren wij samen uit met de medezeggenschap. U wordt uiteraard op de hoogte gebracht van 
concrete beslissingen.  
 
Huiswerkvrij 
Normaal gesproken is de eerste lesdag na een vakantie huiswerkvrij. Omdat vakken nu maar één uur 
in de week les hebben, zou dit betekenen dat alles weer een hele week opschuift. Daarom hebben wij 
besloten dat docenten ook voor donderdag 7 mei huiswerk mogen opgeven.  
 
Excursies en andere buitenschoolse activiteiten 
In de maand juni staan verschillende vakexcursies en andere activiteiten gepland. Sommige daarvan 
zijn opgenomen in het programma van toetsing en afsluiting, of tellen op een andere manier mee bij 
de overgang. In principe komen al deze onderdelen te vervallen op grond van overmacht. Als cijfer 
komt ‘Voldoende’ of ‘Vrijstelling’ te staan.  
 
Bereikbaarheid  
Op maandag 27 april begint de meivakantie die zal duren tot en met woensdag 6 mei. Tijdens deze 
vakantie is de school gesloten. In geval van calamiteiten verwijzen wij u naar de contactgegevens op 
de website www.meandercollege.nl/contact.  
 
Het is voor jullie en ons een bijzondere periode geweest. Het leren op afstand vraagt van leerlingen, 
ouders en docenten om anders te werken dan men gewend is. Wij zijn ontzettend trots dat wij dit op 
het Meander College met zijn allen doen. Hierbij van ons uit nogmaals heel hartelijk dank voor jullie 
inzet en voor nu een hele fijne vakantie. 
 
Rebecca Baars-Soppe directeur a.i.  Ronald Doornekamp teamleider atheneum 
Gerard Kuper  teamleider havo  Harrold Hamberg teamleider mavo  
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