Onderwerp
Corona draaiboek afronding schooljaar

Zwolle, 20 mei 2020

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds gisteren weten wij het zeker: scholen voor voortgezet onderwijs mogen vanaf 2 juni weer open. Vóór
wij vertellen hoe wij dat gaan doen, willen wij zeggen: bedankt! Voor je geduld, de manier waarop je (u) je
weg hebt gevonden in de informatie, studieplanners en deadlines. En voor het doorzettingsvermogen
waarmee jij je als leerling door deze periode hebt gewerkt. De meeste leerlingen staan er nog steeds prima
voor.
Daarnaast zijn we dankbaar dat bijna niemand van onze leerlingen en collega’s ernstig ziek is geworden
door het coronavirus. We beseffen dat dit in uw privéomgeving misschien anders is. We wensen u en jou
sterkte in een onzekere en misschien verdrietige tijd.
We kijken ernaar uit om je weer te ontmoeten. Wij willen niets liever dan doen waar we sterk in zijn:
leerlingen ontmoeten, lesgeven, bemoedigen. En de organisatorische uitdaging, die gaan we graag aan. Er
zijn twee omstandigheden om rekening mee te houden.
Ten eerste: het schoolgebouw. Een school die voldoet aan de RIVM‐richtlijnen, zou drie keer zo groot
moeten zijn. In een standaard klaslokaal van 50 vierkante meter passen ca. 12 personen. Lesgeven aan een
derde deel van een klas betekent óf drie keer dezelfde les geven, of tweederde van de leerlingen thuis
laten.
De tweede uitdaging is de korte tijd tot de zomervakantie (3 juli). Wanneer wij starten met de lessen op
woensdag 3 juni, hebben wij nog 13 lesdagen te gaan. In de laatste anderhalve week hebben wij ook tijd
nodig voor klassenbesprekingen, diploma‐uitreikingen, de ontvangst van de nieuwe brugklassen en de
afronding van het schooljaar. Wat de klassenbesprekingen betreft: méér dan ooit is het belangrijk te kijken
waar elke leerling staat en wat hij nodig heeft. Daar gaan we dus niet op beknibbelen.
Wij hebben scherpe keuzes gemaakt, in de wetenschap dat geen enkel scenario ideaal is.


Wij nemen in juni toetsen af. Een toets is onderdeel van een proces van oefenen, begrijpen en
toepassen. Nadat je een bepaald stuk stof hebt bestudeerd, komt een moment dat je gaat
terugkijken, herhalen, verbanden zien.
Wij hebben héél veel toetsen gecombineerd, omgezet in verwerkingsopdrachten of mondelinge
interviews, vertaald in feedback of gewoonweg geschrapt. Om een idee te geven: in havo 4 is dat
gebeurd met 74 van de 90 PTA‐onderdelen, zodat er nog maar 16 schriftelijke toetsen overblijven.
Je kunt namelijk niet álle wiskunde‐, economie‐ en biologievragen in een alternatieve vorm gieten.
Natuurlijk beseffen wij ook dat we op vakinhoud en niveau iets moeten inleveren. De laatste
toetsen zijn geen wedstrijd hoogspringen.



Wij bevorderen leerlingen op basis van resultaten (voor, tijdens en na de corona‐periode). Er is
héél veel en goed gewerkt in de lessen op afstand. Een aantal leerlingen is zelfs beter gaan
presteren. We hebben de Lenteschool‐op‐afstand georganiseerd. Wanneer we alleen het sociale
benadrukken en nog enkele lessen geven in de laatste tweeënhalve week, doen we geen recht aan
al dat werk. Er is een risico dat veel kennis vervliegt in de zomervakantie en dat we volgend jaar de
stof vanaf maart moeten herhalen. Als wij vanaf 17 augustus nog steeds met 30 of 50 procent
bezitting mogen starten, is dat geen aantrekkelijk scenario.
Zoals wij eerder lieten weten: wij houden onze overgangsnormen aan, maar hanteren ze ruim en
met een positieve verwachting. In alle gevallen kijken we naar het ontwikkelingsperspectief van
een leerling. Ook als je misschien drie tekortpunten hebt in plaats van de toegestane twee.



De onderbouwklassen (incl. MH3) komen één keer per week op school voor twee vakken en één of
twee toetsen. Op school hebben klas 1, 2 en 3 les in de tien grootste lokalen, telkens met een halve
klas tegelijk. De andere vier dagen volgen zij les via Teams. De schoolbezetting per dag is maximaal
vijf klassen en 152 leerlingen. Dat kunnen wij veilig organiseren. Om hygiënische redenen zien we
af van sport en praktijkvakken. Pauzes zijn in de lokalen. Daarom houden we de schooldag kort.
De lessen op school worden tegelijk in Teams gegeven (vanuit het klaslokaal), alleen voor
leerlingen die om gezondheidsredenen niet op school kunnen komen.



De voorexamenklassen (die met een PTA: mavo 3, havo 4, atheneum 4 en 5) zitten in een tamelijk
strak schema van examenonderwerpen, dat doorloopt tot het eindexamen in mei 2021.
Voor de voorexamenklassen kiezen we voor een rustig en overzichtelijk schema. Zij hebben van 3
t/m 17 juni als het ware een toetsweek die over twee weken is uitgesmeerd, met in principe één
toets per dag en soms een dag vrij. Daarnaast zijn er voor de kernvakken Nederlands, Engels en
wiskunde vragenuren op school, één tot drie dagen voor een toets. Die vragenuren zijn soms niet
door de eigen vakdocent. Alles speelt zich af in de drie gymzalen, bovenbouwleerlingen komen niet
in de rest van het schoolgebouw.

In een aparte bijlage het toetsrooster voor de bovenbouw. Onderbouwleerlingen zien hun lesrooster in
Magister. Daar staat ook aangegeven wanneer er een toets is voor een bepaald vak.
In alle gevallen geldt: kom niet op school als je twijfels hebt over je gezondheid of als iemand in je gezin
gezondheidsrisico’s loopt. Laat dit weten aan je mentor. Wij zullen altijd een maatwerkoplossing
bedenken.
Samen komen wij deze coronaperiode door. We wensen jou, u, veel gezondheid toe en sterkte in alles.

Met vriendelijke groet,
Rebecca Baars‐Soppe, directeur a.i.
Ronald Doornekamp, Gerard Kuper, Harrold Hamberg, teamleiders
Doede Schregardus, examensecretaris

Tijdpad onderbouw
Uitleg over het coronarooster
datum



wo 3 juni
wo 3 juni
t/m vr 26
juni

eerste schooldag volgens coronarooster
1 dag per week lessen en toetsen op
school, andere vier dagen lessen in
Teams

vr 26 juni

uiterlijk 10.00 uur deadline cijferinvoer
onderbouw
overgangsvergaderingen

ma 29 juni
t/m wo 1
juli
do 2 juli
vr 3 juli
vanaf ma
29 juni

evt. revisievergaderingen
rapporten opsturen naar huis
start zomervakantie
boeken inleveren Iddink, nadere
informatie volgt















Elke jaarlaag (bv. havo 2) komt één dag per week
op school voor 3 of 4 ingeroosterde lesuren: 2
lessen en 1 of 2 toetsuren. De overige vier dagen
van de week volgen leerlingen lessen in Teams.
Je volgt drie weken lang dezelfde twee vakken op
school, en alle andere vakken in Teams.
Waarom? ‐ Het wekelijks omruilen van vakken en
dagen zou betekenen dat we elke week het
onderbouwrooster weer opnieuw moeten
inregelen met het toetsweekrooster voor de
bovenbouw en het rooster van beschikbare
docenten.
De lessen worden gegeven aan halve klassen. De
mentor verdeelt de klas in een A‐ en B‐deel. Alle
leerlingen van een klas volgen wel dezelfde twee
vakken (bv. H21 1e uur Engels 2e uur Ak; andere
helft van de klas 1e uur Ak 2e uur Engels).
We houden gewone lestijden aan.
Leerlingen zitten in een vast lokaal, ook in de
pauzes. Niet leuk, maar het is maar één dag per
week. Docenten lopen van lokaal naar lokaal.
We gebruiken de tien grootste lokalen in school.
Al deze lokalen bieden volgens RIVM‐richtlijn
plaats aan 16 leerlingen en een docent.
Om het besmettingsrisico zo laag mogelijk te
houden, geven we geen praktijkvakken en LO.
Leerlingen bewegen daar, lichaamscontact is niet
te vermijden en materialen worden gedeeld.
Het coronarooster en de toetsen staan in
Magister.
Leerlingen: bij binnenkomst snuit je je neus en
reinig je je handen bij een van de
ontsmettingszuiltjes. Je loopt direct naar je lokaal
en neemt je jas en tas mee.
Breng ook je device mee, er kan een docent
uitvallen!

Tijdpad examenklassen

datum

datum

ma 18 mei

11.00 – 12.00 inzage gemaakte toetsen op
school, elke docent in een apart lokaal
12.00 deadline cijferinvoer TW3

di 19 mei

uiterlijk 12.00 uur opgave herkansing TW3

wo 20 mei

14.00 uur docenten hebben
herkansingstoetsen ingeleverd bij
examensecretaris
herkansingen TW3 (3 afnametijdstippen)

ma 25 mei
wo 27 mei

vr 29 mei
vr 29 mei
do 4 juni

vr 5 juni

ma 8 t/m
di 9 juni
do 11 juni
vr 12 juni

vanaf ma
29 juni
di 30 juni
wo 1 juli
do 2 juli

Tijdpad voorexamenklassen M3, H4, A4 , A5 (niet MH3)

11.00 ‐12.00 uur inzage gemaakte toetsen
op school, elke docent in een apart lokaal
12.00 uur docenten deadline cijferinvoer
TW3 na herk.
Uitslagvergadering smal: MT+ Schd
cijfers naar BRON
landelijke uitslagdag
9.00‐11.00 uur alle leerlingen worden door
mentor gebeld over de uitslag
11.00 – 14.00 uur definitieve SE‐cijfers
ondertekenen op school (gymzalen)
11.00 M41 (S1), M42 (S2), M43 (S3)
12.00 H51 (S1), H52 (S2), H53 (S3)
13.00 H54 (S1), A61 (S2), A63 (S3)
Uiterlijk 13.00
opgave RV‐toetsen via MSForms (zie
Magister Bericht)
vanaf 10.15 uur
resultaatverbeteringstoetsen (gymzalen)
12.00 aanleveren cijfers RV‐toetsen bij
Schd via mail
vanaf 9.00 Alle kandidaten die hebben
deelgenomen aan een RV‐toets worden
gebeld.
boeken inleveren Iddink, nadere
informatie volgt
diploma‐uitreiking atheneum
diploma‐uitreiking mavo
diploma‐uitreiking havo

vr 29 mei
wo 3 juni

laatste lesdag in Teams
Start TW4, geen lessen in Teams meer;
docenten plannen evt. vragenuurtjes of
toetsvoorbesprekingen in Teams.
Voor Netl, Entl en WisABC zijn er
vragenuren op school (in de gymzalen).
In deze toetsweek heb je hooguit 1 toets
per dag en soms een dag vrij. Het komt
twee keer voor dat sommige atheneum 4‐
leerlingen twee toetsen op een dag
hebben.
Een toets duurt 40 of 80 minuten.
Leerlingen met verlenging zitten in de
gymzaal, leerlingen met laptop maken de
toets in O24.
Het toetsrooster ontvang je in een aparte
bijlage.

wo 17 juni
do 18 juni

vr 19 juni

di 23 juni
do 25 juni
vr 26 juni
ma 29 juni
t/m wo 1
juli
do 2 juli
vr 3 juli
vanaf ma
29 juni

laatste dag TW4
1e en 2e uur H4 A4 A5 inhalen TW4
Let op: een TW4‐toets is voor H4, A4 en A5
niet herkansbaar.
1e en 2e uur toetsinzage M3
12.00 uur deadline M3 online inschrijven
herkansen TW4
Uiterlijk 12.00 uur deadline invoeren
resultaten M3 TW4
1e en 2e uur M3 inhaal‐ of herkansing TW4
1e en 2e uur toetsinzage H4, A4, A5
Uiterlijk 10.00 uur deadline invoeren
resultaten TW4
overgangsvergaderingen

evt. revisievergaderingen
rapporten opsturen naar huis
start zomervakantie
boeken inleveren Iddink, nadere informatie
volgt

