
Geachte ouders, beste leerlingen uit 4havo, 

Nu de lockdown verlengd is en de regels over de onderlinge afstand tussen middelbare scholieren is 

aangescherpt, is de situatie voor de scholen weer een beetje veranderd. Voor de leerlingen van 

4havo verandert er op het eerste gezicht niet heel veel omdat de lessen al volledig online waren.  

In de brief die u gisteren heeft ontvangen heeft u gelezen dat we de herkansingen en de 

schoolexamens door laten gaan voor 4havo maar dat we het aanpassen aan de nieuwe situatie 

waarbij leerlingen onderling afstand moeten houden. We zullen dus de leerlingen meer moeten 

spreiden over meerdere lokalen. 

In de laatste nieuwsbrief vlak voor de kerstvakantie heb ik gemeld dat de herkansingen van SE1 

hoogstwaarschijnlijk zouden worden verplaatst.  Dit is inderdaad het geval. De herkansingen zijn 

verplaatst naar 28 januari. De leerlingen hebben zich hiervoor reeds via de mentor ingeschreven en 

het rooster hiervoor wordt nu gemaakt. 

Door de herkansingen te verplaatsen hebben de leerlingen die vanwege ziekte of quarantaine (veel) 

toetsen hebben gemist, de tijd gekregen om het werk in te halen. 

Bovendien krijgen de leerlingen nu meer tijd zich voor te bereiden door bijvoorbeeld in kleine 

groepjes (en op afspraak met de vakdocent) hun SE in te zien op school.  

Verder kunnen nu de stoomcursussen doorgaan die in het weekend van 23-24 januari zijn gepland. 

Veel 4havo leerlingen gaan hiervan gebruik maken en hebben zich via de mentor ingeschreven.  De 

brief met de details volgt vandaag of morgen. De uiteindelijke indeling is gisteren naar de mentoren 

gestuurd. 

Bij iedere nieuwe maatregel die wordt aangekondigd in een persconferentie moeten wij als school 

gaan puzzelen; “wat kan wel en wat kan niet? ” “wat mag wel en wat mag niet?” en “waar doen we 

goed aan?”. Wij proberen daarbij altijd het belang van de leerlingen en het waarborgen van hun 

leerproces voorop te stellen. Ik kan mij heel goed voorstellen dat het bij u thuis het ook een hele 

puzzel is en blijft.  

Mij bereiken veel vragen en zorgen over het grotere plaatje; hoe moet het nu met de cijfers en de 

toetsen? Hoe kunnen wij als school zien dat een leerling op de goede weg is? Hoe kunnen leerlingen 

laten zien wat ze écht kunnen in een situatie die verre van ideaal is? 

Het vervelende is dat u, de leerlingen, de docenten en ikzelf ook, in deze situatie eigenlijk meer 

vragen hebben dan antwoorden en/of kant en klare oplossingen. Het belangrijkste is daarom dat we 

goed in contact blijven met elkaar, scherp en geduldig blijven en (voor mij persoonlijk een goede 

leerschool) om te accepteren dat dingen soms gewoon niet gaan zoals je zou willen of gepland had. 

 Om positief te eindigen wil ik melden dat ik zie dat leerlingen goed aanwezig zijn in de online lessen 

en dat wij als school goede stappen hebben gezet in de uitvoering en de inhoud van deze nieuwe 

onderwijsvorm die een jaar geleden nog niet eens bestond. Ik ben trots op wat wij als VHL 

community (leerlingen, ouders, en docenten en schoolorganisatie) tot nu toe hebben bereikt en zo 

gaan wij moedig voorwaarts. 
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