
Van: Visser 't Hooft Lyceum  
Noordeinde 24  
2231 LK RIJNSBURG  

   
Aan: de ouders/verzorgers van 

en de leerlingen van 4 vmbo  
   
 

Rijnsburg,  dinsdag 19 mei 2020      
   
 
Betreft: diplomering 2020 

  
  
Beste ouders/ verzorgers, beste leerling,  
 

We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: we bevinden ons in een bijzondere periode. 
Maar ondanks de coronacrisis vinden we het toch belangrijk om het schooljaar en het einde van 
de middelbare schooltijd goed af te ronden.   
 
Donderdag 4 juni wordt officieel bekend gemaakt of de leerlingen geslaagd zijn of niet. Hoewel dit 
voor sommigen nu al duidelijk is, bellen de mentoren op die dag álle leerlingen en tijdens dat 
gesprek word je uitgenodigd om naar school te komen. 
Degenen die dan nog niet geslaagd zijn, worden uitgenodigd om samen te kijken naar de 
mogelijkheden voor een herkansing. Degenen die dan wel geslaagd zijn, worden uitgenodigd voor 
een borrel (met voorverpakt eten en drinken), het controleren en ondertekenen van de voorlopige 
cijferlijst – die vervolgens mee naar huis genomen mag worden.   
Om tijdens dit alles de voorgeschreven onderlinge afstand te kunnen garanderen, verdelen we de 
leerlingen in groepen. In de bijlage vinden jullie de groepsindeling inclusief tijden.  
 
Achter de schermen zijn we ondertussen ook druk bezig om te kijken naar hoe we ook de diploma-
uitreiking door kunnen laten gaan. Hierover volgt later een definitief bericht, maar het leek ons goed 
om nu alvast te melden dat de diploma-uitreiking in dezelfde vier groepen zal plaatsvinden op 25 en 
26 juni a.s. We willen zo bereiken dat elke leerlingen 2 personen uit zijn/haar huishouden kan 
meenemen naar de diploma uitreiking. We realiseren ons dat er in een normale situatie meer 
mensen aanwezig zouden kunnen zijn, maar helaas is dat dit jaar anders. Om dit gebeuren met 
voldoende medeleerlingen en familie te kunnen delen, zijn wij tot deze oplossing gekomen.  
 
Mochten er bijzondere redenen zijn waarom je een derde persoon zou willen uitnodigen óf zou je 
zelf ook heel graag bij een andere groep kijken, dan kun je dat aangeven in het digitale formulier. Wij 
gaan dan kijken wat mogelijk en haalbaar is – maar we kunnen niet beloven dat het ook gaat lukken. 
We gaan er vanuit dat we kunnen rekenen op ieders begrip. 
 
Aan de ouders ook meteen de vraag of u het formulier samen met uw zoon of dochter wilt invullen 
en om aan te geven of u het goed vindt dat uw kind wordt gefilmd voor de livestream.   
U komt bij de enquête door op deze link naar het digitale formulier te drukken.  
 
Mochten er vragen of opmerkingen zijn, stuurt u dan een berichtje naar onder getekende via 
gss@vhl.nl. 
 

Met vriendelijke groet,  
M.M. van de Giessen, mentor klas 4 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBo4UxTMb3mRFpYh0Ck0-98xUN0hJM0dLWTdCQ1NPUUdMN0hLV0VEOVpVOS4u
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