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Aangepaste roostertijden 
We merken dat het voor leerlingen, ouders en collega’s best een uitdaging is om al om 8.30 uur klaar te 
zitten voor de online lessen. We weten van pubers natuurlijk al langer dat opstaan uit bed niet hun meest 
favoriete bezigheid is, maar hier speelt ook nog iets anders. Veel ouders hebben naast hun eigen werk 
ook nog (jongere) andere kinderen in huis, die ook om 8.30 uur met hun online lessen starten. Ook 
medewerkers hebben vaak kinderen thuis die aan het werk gezet moeten worden. Bovendien moeten er 
vaak ook devices gedeeld worden. Er zijn dus meerdere redenen om te besluiten het lesrooster van 30 
minuten per les, te laten starten om 10 uur elke ochtend. Dit zal vanaf maandag 30 maart ingaan. 

Toetsing, cijfers en overgang 
Zo langzamerhand ontstaan er vragen over zaken als de overgang naar een volgend leerjaar, over toetsen 
en cijfers ook in de andere leerjaren dan leerjaar 4. Wij kunnen ons goed voorstellen dat die vragen bij u 
leven. Wij krijgen die signalen en hebben dat goed op ons netvlies staan. U mag van ons verwachten dat 
we daar op een goede, leerlinggerichte manier mee omgaan. Dat betekent dat we de komende periode 
de tijd nemen om op basis van alle regels, afspraken en verplichtingen die er nu al zijn, maar die 
ongetwijfeld ook nog gaan komen, een zo goed mogelijk pakket aan beslissingen nemen omtrent de zaken 
die voor uw zoon/dochter in het onderwijs belangrijk zijn. Voor nu richten we ons op het lesgeven op 
afstand. We houden u natuurlijk steeds op de hoogte van alle ontwikkelingen. 

Schoolkosten en uitgevallen excursies en werkweken 
Inmiddels kunnen we er wel van uit gaan dat geen enkele excursie of werkweek tot aan de zomervakantie 
nog doorgaat. Sinds de aanmeldingen voor deze activiteiten hebben de meeste ouder(s), verzorger(s) 
ondertussen betaald voor deze excursies, e.d.  Wij zijn op dit moment nog aan het inventariseren welke 
activiteiten in zijn geheel verplaatst kunnen worden naar het komende schooljaar. Hiertoe zijn wij in 
overleg met de organisaties en busmaatschappijen. Er worden daarbij verschillende opties in kaart 
gebracht. Waar het mogelijk is om de activiteit naar september over te hevelen, zonder extra kosten, 
verandert er op dit moment niets. Uw aanmelding wordt meegenomen naar het nieuwe jaar. Voor 
eindexamenleerlingen die natuurlijk komend schooljaar niet meer op onze school zullen zijn, zal de al 
betaalde bijdrage teruggestort worden op de ons bekende bankrekening. Hetzelfde geldt natuurlijk voor 
al die activiteiten die ook zelfs volgend schooljaar niet (meer) te organiseren zijn. Hierbij wordt ook 
gekeken naar verrekening van de kosten met de aanvraag voor de nieuwe activiteiten in schooljaar 2020-
2021. Zo gauw wij hier meer zicht op hebben en u hier van op de hoogte kunnen brengen, zullen wij dit 
zeker doen. 
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Aanvraag voor laptop door ouder(s), verzorger(s) 
Wij begrijpen dat het thuis soms lastig kan zijn om in deze tijden van “leren op afstand” thuis het aantal 
laptops goed te verdelen tussen de kinderen en de ouders. In sommige thuissituaties is er zelfs sprake van 
geen of slechts één laptop of ander ‘device’. Dan wordt het lastig om thuiswerk door de ouderen en 
schoolwerk door de kinderen allemaal mogelijk te maken. Voor wie bij de aanschaf van een laptop wat 
extra (financiële) ondersteuning kan gebruiken is het goed om te weten dat u als ouder(s), verzorger(s) 
zelf contact kunt opnemen bij bestaande gemeentelijke loketten: 

a. Voor Haarlem/Zandvoort is dat “Leergeld”. https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/ 
b. De overige gemeentes hebben een eigen loket met vaak een andere naam. Check dit bij 

uw eigen gemeente. 

Namens het voltallige team van het Haarlem College, 
Houdt een afstand van 1,5 meter goed in de gaten. Blijf gezond en wees elkaar tot steun! 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Teulings 
Directeur  
 
 Het infobulletin voor ouders verschijnt elke dinsdag en donderdag. Bij spoedeisende berichten 

zal dit bulletin nog dezelfde dag verschijnen.  

https://www.leergeld.nl/haarlemzandvoort/
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