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’t Is stil op school. Bijna onwerkelijk, deze periode. Leerlingen werken thuis vaak achter de computer 

en hebben telefonisch contact met hun leraren. Een enkele leraar werkt op school maar de meesten 

werken vanuit huis. 

Anderhalve meter afstand, ach, u weet het inmiddels wel. 

Het op afstand leren heeft inmiddels een enorme boost gekregen. Wie had dat enkele maanden 

geleden kunnen denken. Het heeft ons enige tijd gekost om uit te zoeken met welke programma’s 

we veilig kunnen werken zodat het AVG-proof is en de privacy gewaarborgd blijft. “Teams” is zo’n 

programma en daar wordt dan ook veel gebruik van gemaakt. Aan enkele leerlingen is een laptop in 

bruikleen gegeven als er thuis geen goed bruikbare computer beschikbaar was. Op deze wijze 

proberen we het onderwijs doorgang te laten vinden in de wetenschap dat dit nooit de normale 

schoolgang kan vervangen. Alle scholen denken nu na over de wijze waarop de opgelopen 

achterstanden ingehaald kunnen worden zodat leerlingen niet nog meer de dupe zijn van deze 

bijzondere tijden. 

Wat wel grotendeels op school heeft plaatsgevonden waren de schoolexamens. Alleen de 

mondelingen zijn vaak telefonisch afgewerkt en sommige PTA-onderdelen zijn omgezet naar een 

werkstuk dat thuis gemaakt kon worden. Het viel ons op hoe goed de leerlingen zich hielden aan de 

RIVM-protocollen. Dat geeft vertrouwen voor als de scholen weer open gaan. 

Inmiddels zijn de schoolexamens grotendeels afgerond. Alleen wat herstelwerkzaamheden zijn nu 

nog aan de orde zodat de diplomering niet in gevaar komt. 



 

 

Naar nu bekend geworden is zal op 4 juni 2020 de examenuitslag bekend worden. Daarna krijgen 

leerlingen voor twee vakken nog de kans om hun cijfer te verbeteren om de kans op diplomering zo 

groot mogelijk te maken. 

Voor een enkele leerling is noodopvang geregeld binnen school. Daartoe hebben wij een minimale 

bezetting geregeld. Er zijn altijd twee leraren aanwezig naast een directielid en de conciërge. Verder 

werkt men vanuit huis.  

Wij verwachten dat binnen afzienbare tijd de scholen weer gefaseerd open mogen gaan. Hier zal in 

de komende week duidelijkheid over komen. Tot die tijd is het roeien met de riemen die we hebben. 

Wij wensen u allen een goede en blijvende gezondheid toe en veel sterkte in deze moeilijke tijden. 
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