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Om de dag 
Beste ouder(s) en verzorger(s) van onze leerlingen. Dit is het laatste infobulletin van deze week. We 
houden u graag op de hoogte van ontwikkelingen en zullen u natuurlijk meteen op de hoogte brengen van 
zaken die dringend uw aandacht verdienen. Dat zal niet elke dag aan de hand zijn. Daarom zullen wij 
vanaf komende week in principe niet elke dag maar om de dag bericht geven wat voor u of uw kind van 
belang is. Mocht er even weinig te melden zijn of heeft de informatie geen haast, dan verzamelen wij de 
informatie voor de volgende uitgifte. Natuurlijk kunt u altijd tussentijds contact opnemen met de mentor 
wanneer u iets met spoed wilt meedelen of wilt weten. 

(School)examens 
De stand van zaken rondom de examens. Onze eerste focus ligt, zoals al eerder gemeld, op de afronding 
van de Schoolexamens (SE). Daar wordt nu een inventarisatie van gemaakt welke leerlingen nog wwat 
moeten inhalen, of wat er sowieso nog afgerond moet worden. De (voorbereiding op de) praktijkexamens 
(CSPE) komen later aan bod. Voor wat betreft het Centraal Examen (CE) komt de komende periode nog 
bericht vanuit het ministerie. U krijgt hier meer over te horen zo gauw dit bekend is.  

Lesrooster vanaf 23 maart 
We zien op grote schaal dat leerlingen en docenten hard werken aan de lesstof die in magister wordt 
gezet. Complimenten daarvoor! We horen ook dat lessen van 50 minuten best lang zijn als je die als 
leerling moet volgen in de thuissituatie en ook een grote belasting voor docenten met zich meebrengen, 
in verband met de continue beschikbaarheid. Om die reden hebben we besloten om vanaf maandag 23 
maart te gaan werken met een 30 minuten rooster. Na elke 2 lesuren is een pauze van 15 minuten 
ingepland. Deze 30 minuten geeft ons de mogelijkheid om ook op grotere schaal live-lessen in te gaan 
richten. Op dit moment wordt gewerkt aan een goede structuur daarvoor in Teams. Begin volgende week 
komen er handleidingen voor leerlingen en medewerkers en naast wat testmomenten, zullen er 
halverwege volgende week ook vaker ‘video-lessen’ plaatsvinden. We zullen begin volgende week 
uitgebreider ingaan op dit concept.  

Aanmelden mbo 1 mei 
De datum dat leerlingen zich voor een mbo kunnen aanmelden (op grond van de Wet toelatingsrecht) 
is verplaatst van 1 april naar 1 mei. 
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Intake mbo telefonisch 
We willen de intake voor aanmelding in het mbo zoveel mogelijk door laten gaan. Dit is noodzakelijk om 
aankomende studenten voor de centrale examens (start op donderdag 7 mei 2020) duidelijkheid te geven 
over plaatsing. De intakes doen we telefonisch. De mbo intaketoets en AMN toets kunnen aspiranten 
thuis maken. Zij krijgen een mail met inloggegevens. 

Informatiesite voor ouders 
Voor alle ouders van schoolgaande kinderen is dit een plek waar een goede Vraag & Antwoord (Q&A) 
pagina te vinden is: https://oudersenonderwijs.nl/  

Namens het voltallige team van het Haarlem College, 
Blijf gezond en wees elkaar tot steun! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Teulings 
Directeur  

https://oudersenonderwijs.nl/
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