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Vanaf 2 juni waarschijnlijk weer (deels) naar school! 
Er is een protocol gemaakt voor het opstarten van de voortgezet onderwijs-scholen vanaf 2 juni (in 

verband met de vrije tweede Pinksterdag op de maandag). Steeds wordt daarbij wel het voorbehoud 

gemaakt dat de regering uiteindelijk beslist of de scholen daadwerkelijk vanaf dat moment open 

mogen. Veel zal afhankelijk zijn van het verloop van het aantal Corona-besmettingen na het openen 

van de basisscholen per 11 mei jl. en het versoepelen van de maatregelen vanuit de ‘intelligente 

lockdown’.  

Dat betekent dat we vanaf 2 juni weer leerlingen en medewerkers mogen verwelkomen in ons 

gebouw! We zijn daar heel blij mee. Het onderwijs op afstand gaat goed, maar we missen onze 

leerlingen natuurlijk ook.  

Basisprincipes zijn: 

• alle mensen (leerlingen, medewerkers en bezoekers) in de school houden anderhalve meter 

afstand van elkaar; 

• als je ziek bent of verkoudheidsklachten hebt (leerlingen, medewerkers en bezoekers), kom 

je niet naar school; 

• scholen gaan open voor alle leerlingen, alleen niet voor allemaal tegelijk (effectief passen er 

straks 6 leerlingen en een docent in een lokaal) 

• van alle vakken wordt de kern aangeboden, niet alleen de kernvakken 

• alle hygiënemaatregelen worden in acht genomen 

Het zal vanaf 2 juni onze nieuwe werkelijkheid zijn en dat is enorm wennen. Dat begint bij goed 

geïnformeerd zijn. Dus we vragen u nogmaals met klem om de informatiebrieven steeds goed door 

te lezen.  

Op dit moment zijn we met een aantal geledingen binnen de school aan het uitwerken hoe de 

school(dag) er na 1 juni uit komt te zien, op basis van de protocollen die door de VO-raad zijn 

gemaakt op basis van het regeringsbeleid. Daarbij is aandacht voor de inrichting van het gebouw, de 

aanwezigheid van hygiënemiddelen, de verschillende (soorten) schoolvakken (praktijkvakken, AVO, 

kunstvakken, LO etc.), de schooltijden, de ontvangst van de nieuwe brugklassers, toetsing, 

overgangsnormen, vervoersbewegingen, ondersteuning van OOP etc. U zult begrijpen dat dit een 

enorme operatie is. Het is belangrijk dat we een goed bouwwerk neerzetten, te meer daar ons ook 

steeds op het hart wordt gedrukt er rekening mee te houden dat dit vanaf september nog steeds 

(deels) de manier zal zijn waarop we met elkaar naar school kunnen. Daarover is ook regelmatig 

overleg met het bestuur en met andere (vmbo-)scholen binnen Dunamare. De MR moet instemmen 

met de diverse aanpassingen in het rooster, lesprogramma etc.   
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Via onderstaande link, kunt u een filmpje bekijken dat gemaakt is voor leerlingen van het VO. Ook zij 

zullen straks moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid waarin anderhalve meter de norm is. Ook 

hier geldt weer: neem even 10 minuten om dit te bekijken; het helpt u om u een voorstelling te 

kunnen maken van hoe het straks zal gaan.  

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA 

In het bulletin van volgende week, zal er weer meer duidelijk zijn over de opstart vanaf 2 juni. We houden 

u op de hoogte. Tot die tijd wordt het onderwijs op afstand voortgezet. U zult wellicht merken dat er ook 

vaker toetsen op afstand worden afgenomen. Omdat we dit niet gewend waren, moesten we ons even 

verdiepen in de manier waarop dit mogelijk is. Er blijkt gelukkig best veel te kunnen. Leerlingen worden 

hierover uiteraard door hun docenten tijdig geïnformeerd. 

Absentenregistratie 
Nu de situatie met het afstandsonderwijs nog even voortduurt, zullen wij per direct ook weer de 

absentenregistratie in magister oppakken. Uiteraard hebben de mentoren ook van de afgelopen periode 

goed in beeld gehad welke leerlingen er aanwezig waren in de digitale lessen. Er is veel geïnvesteerd in 

voorlichting over het werken met Teams, de voorziening van laptops, gesprekken over het dagritme en het 

belang van de aanwezigheid in de digitale lessen. We willen nogmaals benadrukken dat elke leerling 

aanwezig moet zijn in de digitale les die in het rooster in magister staat, tenzij er een geldige reden is om 

niet deel te nemen. De leerling moet in dat geval ook door de ouders worden afgemeld, op de voor u 

bekende manier. Dus telefonisch of in magister. Leerlingen blijven op die manier niet alleen bij met het 

onderwijs in de vakken, maar houden zo ook contact met hun docenten en medeleerlingen; minstens net 

zo belangrijk! 

Tevredenheid over thuisonderwijs 
Nu we ook na de meivakantie nog even doorgaan met het afstandsonderwijs, willen we graag van u 

weten hoe u en uw kind(eren) de afgelopen periode beleefd hebben en welke onderdelen nog verbeterd 

kunnen worden. Omdat er in een korte tijd veel nieuwe ontwikkelingen zich hebben voorgedaan, zijn we 

erg benieuwd naar uw feedback. Middels onderstaande link komt u terecht in een vragenlijst. Hierin kunt 

u aangeven hoe u naar de huidige ontwikkelingen kijkt, waar u tevreden over bent en wat mogelijk beter 

kan. Uw inbreng zal erg gewaardeerd worden. We moeten het tenslotte samen doen. We hebben het met 

opzet kort en bondig gehouden, dus het invullen vraagt niet meer dan een paar minuten. Daarom zien we 

graag uw bijdrage deze week tegemoet. Uw antwoorden zijn niet terug te herleiden dus anonimiteit is 

gewaarborgd. Ook uw zoon of dochter krijgt binnenkort een link naar een aparte vragenlijst en kan daarin 

zijn of haar bijdrage kwijt. 

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA
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Alvast hartelijk dank voor het invullen! 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaAM_gp_gkuO6uRreZ_chkV-

IGIcsqNPlDGTlzPDBjZUNTFQRzRDVUw1R1k5WDlKRk1TV1U2VzJEUS4u 

Gratis webinar – Help! Een puber in huis 
Vanuit het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) wordt voorzien in een gratis webinar voor 

ouder(s)/verzorger(s) ers met een puber in huis. Het vorige webinar vanuit CJG is inmiddels Haarlem-

breed door 1900 ouders bekeken. We bevelen van harte aan om het webinar te volgen.  

 

Een puber in huis… Dat is voor velen normaal gesproken al best een uitdaging! Naast grappig en lief 

kunnen pubers namelijk ook onvoorspelbaar, onuitstaanbaar en emotioneel zijn. Aan jou als ouder om 

daar zo goed mogelijk op in te spelen en dat valt niet altijd mee. Helemaal niet nu je puber zonder 

schoolbezoek ongeveer 24/7 thuis zit.   

  

Wil jij graag inspiratie om de coronatijd met je puber én daarna zo goed mogelijk door te komen? Doe dan 

mee met het webinar ‘Help, een puber in huis!’ op maandag 18 mei 2020.  

  

Wat is een webinar? Een webinar is een live online uitzending waaraan iedereen kan deelnemen vanaf 

elke gewenste plek via laptop, tablet of smartphone. In dit webinar helpt kinderpsycholoog en 

opvoedkundige Tischa Neve je op weg met uitleg over pubergedrag en geeft tips hoe je daarmee om kunt 

gaan. Je kunt ook live vragen stellen via de chat-functie.  

  

Herkenning, uitleg en tips: • Wat schuilt er achter het dwarse gedrag van een puber, wat maakt dat je 

puber pubert? • Welke manier van communiceren en benaderen werkt het beste? • Hoe maak je samen 

afspraken en stel je grenzen? • Hoe kom je samen de dagen thuis door? • Hoe zorg je ervoor dat je puber 

de coronamaatregelen serieus gaat/blijft nemen?  

  

Praktische informatie  

 

✓ Voor wie? Voor ouders van kinderen van 11 tot ongeveer 17 jaar  

 ✓ Door wie? Het webinar wordt georganiseerd door CJG Haarlemmermeer. Tischa Neve, 

kinderpsychologe en opvoedkundige, doet de presentatie.  

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaAM_gp_gkuO6uRreZ_chkV-IGIcsqNPlDGTlzPDBjZUNTFQRzRDVUw1R1k5WDlKRk1TV1U2VzJEUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MaAM_gp_gkuO6uRreZ_chkV-IGIcsqNPlDGTlzPDBjZUNTFQRzRDVUw1R1k5WDlKRk1TV1U2VzJEUS4u
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 ✓ Wanneer? Maandag 18 mei 2020, van 20.30 tot 21.30 uur.  Mocht het tijdstip van het webinar niet 

uitkomen, geen probleem! Als je je aanmeldt, ontvang je een linkje waarmee je het nog een maand lang 

terug kunt kijken.  

✓ Wat kost het? Helemaal niets!  

 ✓ Wat heb je nodig voor een webinar? Een computer of tablet met een stabiele internetverbinding en 

geluid. En een lekker kopje koffie of thee.  

  

Meld je gratis aan voor dit webinar: www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws 

  

Heb je nog meer vragen over opgroeien en opvoeden? Neem contact op met het CJG Haarlemmermeer via 

telefoon 023 55 41 588 of het online contactformulier op www.cjghaarlemmermeer.nl/contact   

Tijdpad afronding examens klas 4 
Onderstaande tekst heeft deels al in bulletin nummer 10 gestaan. Omdat het wellicht prettig is om 

nogmaals te lezen hoe eea werkt bij de afronding van de examens, hieronder de belangrijkste zaken nog 

eens op een rij.  

Slaag-zakregeling 

De geldende slaag-/zakregeling blijft vrijwel hetzelfde. Er zijn een paar belangrijke wijzigingen: 

• Aangezien de Centrale Examens dit jaar vervallen, wordt de uitslag dit jaar bepaald op basis van 

de behaalde schoolexamencijfers (SE). Op school wordt dit ook vaak PTA-cijfers genoemd. Deze 

worden afgerond op gehele getallen. 

• Leerlingen die op basis van de SE-cijfers gezakt zouden zijn of leerlingen die hun eindcijfers willen 

verbeteren, kunnen deelnemen aan resultaatverbeteringstoetsen (rv-toetsen). 

• De voorwaarde dat er gemiddeld een 5,5 behaald moet zijn voor de Centrale Examens komt te 

vervallen.  

SE en herkansingen 

Conform de landelijke richtlijn ronden wij de schoolexamens (SE) op 4 juni 2020 af. Zoals eerder met u 

gecommuniceerd zijn we tot aan de meivakantie bezig geweest met afname van schoolexamens (PTA’s).  

Het Haarlem College biedt de volgende herkansingsmogelijkheden:  

• Alle eindexamenleerlingen krijgen twee herkansingsmogelijkheden, waarbij een keuze gemaakt 

kan worden uit SE-toetsen die in het eindexamenjaar aangeboden zijn.  

 

http://www.cjghaarlemmermeer.nl/nieuws
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• Deze herkansingstoetsen worden afgenomen op 18 en/of 19 mei 2020. Over de precieze 

planning wordt u in de week van 11 mei 2020 op de hoogte gebracht.  

• In de week van 25 mei 2020 worden de resultaten van de herkansingen van de schoolexamens in 

Magister verwerkt.  

Officiële uitslag op 4 juni 2020 

Op 4 juni 2020 wordt de officiële uitslag bepaald. De mentoren zullen op die dag, in lijn met landelijke 

afspraken, om 10:00 officieel met jullie communiceren wie gezakt dan wel geslaagd is.  

Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets)  

Een leerling die op basis van de SE-cijfers gezakt zou zijn, krijgt na 4 juni de gelegenheid om deel te nemen 

aan zogenaamde resultaatverbeteringstoetsen (RV-toets) om alsnog te slagen. Ook kan een leerling 

deelnemen aan de RV-toets als hij of zij het cijfer voor een bepaald vak wil verbeteren. Voorafgaand aan 

deze toetsen wordt verwacht van de leerlingen dat deze op school komt oefenen, dit zal in de week van 8 

juni 2020 zijn. De RV-toetsen worden afgenomen in de periode 15 t/m 17 juni 2020. Daarna zullen de 

resultaten van de RV-toetsen verwerkt worden in Magister. 

• Een kandidaat mag twee RV-toetsen maken. 

• Alleen kandidaten van de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo mogen drie RV-

toetsen maken: de derde RV-toets is voor het beroepsgerichte profielvak of een keuzevak.  

• De toets heeft betrekking op het totale Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en niet, 

zoals bij de herkansingen van het schoolexamen, over een onderdeel van het PTA.  

Bepaling eindcijfer na resultaatverbeteringstoetsen 

Na het maken van een RV-toets wordt een nieuw eindcijfer bepaald. Dat wordt als volgt bepaald:  

• De RV-toets telt voor 50% mee 

• Het eerder behaalde SE-cijfer (op één decimaal) en het resultaat van de RV-toets (op één 

decimaal) worden gemiddeld. Dit vormt het nieuwe SE-eindcijfer.  

• Indien dit nieuwe cijfer lager is dan het eerder vastgestelde SE-cijfer, dan blijft het eerder 

behaalde SE-cijfer gelden. 

Op maandag 22 juni 2020 om 11:00 worden de (nieuwe) eindcijfers bekend gemaakt. Leerlingen die in 

eerste instantie zouden zakken, horen dan ook of ze alsnog geslaagd zijn.   

In de bijlage van bulletin 10 vond u het tijdpad in een overzicht samengevat.  
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Over de diploma-uitreikingen wordt momenteel gesproken. Uiteraard zullen de mentoren ervoor zorgen 

dat ook deze uitreiking recht doet aan de fantastische prestatie die de geslaagde leerlingen hebben 

geleverd. U wordt tegen die tijd geïnformeerd over de invulling van de uitreiking.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marc Teulings, directeur 

Viola Scheerder , Adjunct-Directeur  


