
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan: alle ouder(s), verzorger(s)  
 
 
Betreft: Informatie over het onderwijs na de meivakantie en invullen vakkenkeuze 
 
 
Leiderdorp, 24 april 2020 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 
Hopelijk gaat het goed met u en uw gezin en is uw dochter/zoon langzamerhand gewend 
geraakt aan het leren op afstand.  
  
Wat wij terug horen is dat leerlingen het schoolleven wel heel erg missen, het contact met 
docenten en medeleerlingen en het 'gewone' schoolleven. Wij missen de leerlingen ook. 
Een school zonder docenten en leerlingen is niet zoals het moet zijn: een bruisende 
omgeving waarin we van elkaar en met elkaar leren. 

Deze week heeft het kabinet de verwachting uitgesproken dat de scholen in het voortgezet 
onderwijs vanaf 1 juni weer open kunnen gaan, met inachtneming van de 1,5meter-richtlijn. 
Tot die tijd blijven we zo goed mogelijk afstandsonderwijs verzorgen, met onder andere 
online contactmomenten en duidelijk opdrachten en instructie via Magister.  

Deze vervelende periode loopt dus na de meivakantie nog even door. We wensen u hierbij 
alle sterkte en zeggen ‘houd nog even vol’ en neemt contact op met de mentor als u vragen 
heeft of ergens mee geholpen wil worden. Wij willen u bedanken voor de rol die u thuis de 
afgelopen tijd heeft gespeeld bij het begeleiden van uw kind bij het schoolwerk. Ook zijn we 
er enorm blij dat veel ouders de online ouderenquête hebben ingevuld. Onderaan deze 
memo kunt u de uitslag terugvinden.  
 

Het onderwijs na de meivakantie 
 
We hebben besloten dat in sommige leerjaren de leerlingen ná de meivakantie zich kunnen 
focussen op de vakken die zij het volgende schooljaar gaan volgen. Op deze manier kunnen 
leerlingen zo goed mogelijk de leerdoelen behalen die belangrijk zijn om volgend jaar 
(voldoende) kansrijk te starten. Ook komen we zo tegemoet aan de behoefte van veel 
leerlingen om te werken aan de belangrijkste onderdelen én bieden we leerlingen kansen 



om te laten zien dat ze gemotiveerd zijn en zich goed inzetten voor de gekozen 
(profiel)vakken. Deze aanpak is in overleg met de medezeggenschapsraad van de school tot 
stand gekomen. Hieronder is beschreven wat dit betekent in de verschillende leerjaren. 
 

 

Brugklasleerlingen 

De leerlingen in 1Ma, 1Mb en 1MHa kunnen het vak Spaans laten vallen. Het vak Spaans is 
geen onderdeel van het vakkenpakket van 2, 3 en 4 mavo, maar wel van de havo- en de 
vwo-afdeling. Wanneer er wordt gekozen om te stoppen met Spaans, dan is het niet meer 
mogelijk om te worden bevorderd naar 2 havo. Wij vragen u om uiterlijk 1 mei via 
onderstaand formulier kenbaar te maken of uw zoon/dochter het vak Spaans wel of niet wil 
blijven volgen. Twijfelt u over deze keuze en overlegt u graag eerst nog met de mentor, dan 
is hiervoor de mogelijkheid op woensdag 6 mei. Ook dit kunt u aangeven in het formulier.  

Klik hier voor het formulier. Ten overvloede: leerlingen in de overige brugklassen blijven het 
vak Spaans volgen. 

 

2 mavo, 2 havo, 2 vwo 

Alle leerlingen blijven de vakken volgen volgens het lesrooster.  

 

3 mavo 

Leerlingen in 3 mavo, hebben het vakkenpakket voor het examenjaar gekozen. Uw 
zoon/dochter volgt na de meivakantie de daarbij horende zeven (profiel)vakken plus de 
vakken LO, maatschappijleer en godsdienst. De ervaring leert dat sommige leerlingen aan 
het eind van het schooljaar toch een ander vak willen kiezen omdat zij de leerdoelen 
onvoldoende beheersen en/of het advies krijgen van de vakdocent om een ander 
(profiel)vak te kiezen (omdat dit de kans op het behalen van een diploma vergroot). Het is 
dus voor sommige leerlingen verstandig om de komende tijd een extra (achtste) vak te 

volgen. Wij vragen u via onderstaand formulier kenbaar te maken of uw zoon/dochter een 
extra vak wil volgen? Dit is mogelijk t/m 5 mei. Wij zullen de docenten informeren over de 
door u gemaakte keuze. Klik hier voor het formulier. 

Opmerking:  

Indien uw zoon/dochter naast de gekozen profielvakken (plus maatschappijleer en 
godsdienst) geen extra vak kiest, maar wel aan het eind van het schooljaar zijn/haar 
profielkeuze wil wijzigen, dan is dit alleen mogelijk na het volgen van een inhaaltraject 
tijdens van de Zomerschool. 

https://forms.gle/U69KQZ6nS54E2Rei8
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBl3q7ORpyMRGmPlYLLoR6xJURDRUQ0RCNllNUTZNS0FPNDg0NVk4NlFGRC4u


3 Havo/Vwo 

Leerlingen in 3 havo en 3 vwo hebben een vakkenpakket voor de bovenbouw gekozen. Uw 
zoon/dochter volgt na de meivakantie godsdienst, LO, Engels, Nederlands en de gekozen 
bovenbouw vakken. Wanneer een vak gekozen is dat nu niet in het derde leerjaar op het 
rooster staat (zoals biologie), dan bestaat de mogelijkheid om hier al aan te werken.    

Het is dus voor sommige leerlingen verstandig om een extra vak de komende tijd te volgen 
zodat een wijziging in het bovenbouw vakkenpakket nog mogelijk is. Wij vragen u via 
onderstaand formulier kenbaar te maken of uw zoon/dochter dit extra vak wil volgen? Wij 
zullen de docenten informeren over de door u gemaakte keuze. Twijfelt u over deze keuze 
en overlegt u graag eerst nog met de mentor of de decaan, dan is hiervoor de mogelijkheid 
in ieder geval op woensdag 6 mei. Ook dit kunt u aangeven in het formulier.  

Klik hier voor het formulier.  

 

4 Mavo 

Leerlingen in 4 mavo hebben alle schoolexamens gemaakt. Op donderdag 7 mei kan uw 
zoon/dochter een schoolexamen uit de laatste periode herkansen. Hiervoor heeft u en uw 
zoon/dochter een bericht ontvangen. Informatie over de diploma-uitreiking en ‘het belletje 
of uw zoon/dochter geslaagd is’ volgt na de meivakantie. 

 

6, 7, 8 mei: organisatiedagen voor de school, verlengde meivakantie 
voor leerlingen  
 

De afgelopen periode heeft van iedereen op school een enorme inspanning gevraagd. We 
hebben met de docenten tijd nodig om het resterend deel van het schooljaar goed vorm te 
geven en ons voor te bereiden op het nieuwe schooljaar.  

Na de meivakantie zullen daarom op 6, 7, en 8 mei geen lessen worden gegeven, ook niet 
online/op afstand. Deze dagen worden zogenaamde ‘organisatiedagen’ voor alle 
medewerkers van de school. Ter compensatie zal een aantal organisatiedagen die aan het 
eind van het schooljaar waren gepland worden omgezet in lesdagen.  
 
Voor de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 betekent dit dat de meivakantie duurt van 25 april 
tot en met 10 mei. Let op: Voor de leerlingen van 4 mavo geldt dit niet, want zij hebben 
zoals gepland hun herkansing op donderdag 7 mei. 
 
Tijdens de organisatiedagen werken we als school onder andere aan: 

• programma’s met leerdoelen per vak tot einde schooljaar, inclusief alternatieve 
vormen toetsen; 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBlImejnh9apIgMlsLOMDZ25UOTJHTDJQOThQVVZQSDI4RlZWOUFEMUQzWS4u


• invulling van de tijd die vrijkomt in verband met de ‘vervroegde’ profielkeuze in de 
derde klassen;  

• aanpassing programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor de examenleerlingen 
van volgend jaar; 

• aanpassing overgangsnormen; 

• reorganisatie van het onderwijs als de school na 1 juni weer fysiek de deuren opent; 

• aanpassing van de datumlijst/jaarrooster tot einde schooljaar; 

• voorbereiden zomerschool. 
 
 

 

Wanneer wordt mijn zoon/dochter bevorderd naar een volgend 
leerjaar?  
 
Door het laten inleveren van opdrachten zorgen de docenten ervoor dat de leervorderingen 
van de leerlingen goed in beeld blijft. Ook de aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de 
online lessen is onderdeel hiervan. We denken na hoe we leerlingen kansrijk kunnen 
bevorderen naar een volgend schooljaar en tegelijkertijd recht doen aan de kwaliteiten en 
vaardigheden van uw zoon/dochter. We gaan er hierbij vanuit dat er aan het eind van het 
schooljaar nog een aantal schoolweken zal zijn waarbij we uw zoon/dochter ook op school 
nog kunnen begeleiden bij het halen van de belangrijkste leerdoelen. 

 

 

Uitslag ouderenquête 
 
Dank voor het invullen van de enquête over afstandsonderwijs. In onderstaande link treft u 
een overzicht van de antwoorden. We zijn op de goede weg, maar kunnen het onderwijs 
beter voor de leerling verzorgen. Klik hier voor de uitkomsten van de enquête. 
 

 

Tenslotte… 
 
Wij wensen u en uw zoon/dochter een fijne vakantieperiode de komende dagen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Deirdre Broshka, teamleider brugklas 
Marcel Lensink, teamleider mavo 
Pieter Snaterse, teamleider havo/vwo 
Ron Onderwater, locatiedirecteur 
 

 

https://scoleiden-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sna_vhl_nl/EX9dndFVA_xOtm4nt8W4A4oB3i3URuXOJg_ygN4gQqBOlA?e=LPFQBF

