
Onderwerp: Niet naar school, wat betekent dit voor de voorbereiding op de (school)examens 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Zojuist heeft u een bericht ontvangen over de continuïteit van het onderwijs. Wij hopen dat u en 

iedereen die u liefhebt gezond het weekend is doorgekomen. Op school wordt er vooralsnog geen 

lesgegeven. Een vervelende situatie voor onze examenleerlingen. 

 

Uitgangspunt is dat we gezamenlijk, docenten, leerlingen en ouders, het leerproces van uw 

zoon/dochter zoveel mogelijk door laten gaan. Onze docenten zorgen voor oefenmateriaal en 

thuiswerkopdrachten en plaatsen die in Magister. Daarnaast zijn docenten per mail bereikbaar voor 

vragen en bepalen we de komende dagen hoe en wanneer welke docent online beschikbaar is. 

 

We wachten op aanvullende overheidsmaatregelen ten aanzien van de schoolexamens en centraal 

examens. We verwachten dat de schoolexamens op een later moment worden afgenomen. Het is 

van belang dat uw zoon/dochter zich blijft inzetten om de schoolexamens, en straks de centrale 

examens, goed voor te bereiden. 

 

Wat verwachten we van examenleerlingen? 

• Alle examenleerlingen bereiden zich thuis voor op de schoolexamens met behulp van 

studiewijzers, PTA’s en de instructie van docenten in Magister.  

• Alle examenleerlingen leveren handelingsdelen en/of thuiswerkopdrachten in volgens de 

richtlijnen van de docent. 

• Alle examenleerlingen gebruiken de digitale mogelijkheden om vragen te stellen aan de docent 

en om zich optimaal voor te bereiden. 

 

Wat verwachten we van ouders? 

Ouders spelen een cruciale rol. In de huidige, vreemde situatie is het van belang dat u erop toeziet 

dat uw zoon/dochter met regelmaat werkt en leert voor de (school)examens.   

 

Communicatie met de docent? 

Examenleerlingen kunnen per mail communiceren en/of vragen stellen aan de docent.  

 

We begrijpen heel goed dat deze situatie ongemakkelijk is en flexibiliteit vergt van ons allemaal. We 

kunnen uw zoon/dochter momenteel niet de persoonlijke aandacht geven die we willen, maar we 

doen onze uiterste best om prioriteit te geven aan de voorbereiding op de (school)examens. 

 

Wij houden u met regelmaat op de hoogte. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 

met ondergetekende, mle@vhl.nl 

 

 

Mede namens de docenten, 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Marcel Lensink 

Interim teamleider Mavo 

Visser 't Hooft Lyceum 

Locatie Leiderdorp 

mailto:mle@vhl.nl

