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Verlenging van de maatregelen 
Afgelopen maandag heeft het kabinet bekend gemaakt dat de maatregelen die aanvankelijk tot en met 6 

april zouden gelden, verlengd zijn tot en met 28 april. Dat betekent dat de scholen in ieder geval tot en 

met deze datum gesloten zullen blijven. En in praktijk betekent dat voor het Haarlem College dat we na de 

geplande meivakantie (23 april t/m 6 mei) hopelijk weer open mogen gaan. Hoewel we dit al wel 

verwacht hadden, komt het toch hard aan dat we nu nog vier weken onze leerlingen niet kunnen 

verwelkomen in het schoolgebouw.  

Ondertussen heeft het onderwijs op afstand nu een redelijk vaste vorm aangenomen en raken de 

leerlingen én de docenten steeds beter gewend aan het lesgeven via Teams. Het blijft hartverwarmend 

om te zien hoe goed iedereen zijn best doet, zowel de leerlingen als de docenten maar ook u als 

ouder(s)/verzorger(s). Tegelijkertijd mogen we ook de andere medewerkers van de school niet vergeten 

die dit alles op de achtergrond mogelijk maken. Er wordt op dit moment veel gevraagd van onze ICT-, 

administratie-, rooster- en facilitaire afdeling.  

Publicatie van dit bulletin 
Er is nog steeds veel informatie rondom het Coronavirus en hoe we daar als onderwijs en school op 

moeten inspelen. Maar we merken ook dat mensen zo langzamerhand gewend raken aan de manier van 

werken. Dat betekent dat we dit informatiebulletin vanaf nu nog 1x in de week naar u toe zenden, op de 

woensdag. Tenzij de actualiteit ervoor zorgt dat we dat vaker of op een andere dag moeten doen. Dan 

gebeurt dat uiteraard. Alle voorgaande bulletins zijn ook terug te vinden op de website, 

www.haarlemcollege.nl 

Werkwijze afronden schoolexamen klas 4 
U weet inmiddels dat de examens voor klas 4 dit jaar niet doorgaan. Ook hebben we u laten weten dat 

dat nog niet zoveel zegt over een eventueel eindresultaat voor een diploma. Op dit moment zijn wij nog in 

afwachting van de nieuwe ‘zak-slaagregeling’ zoals die door het ministerie van onderwijs vastgesteld 

moet worden. Ook wordt hierin iets bekend over de eventuele herkansingsmogelijkheid. 

We hebben inmiddels, na een zorgvuldige afweging, in beeld welke toetsen de leerlingen van klas 4 nog 

moeten doen inzake het afronden van hun schoolexamen. Deze toetsen worden op dit moment per 

leerling in een overzicht verwerkt en gedeeld met de mentoren. Vanaf vandaag nemen de mentoren 

contact op met de leerlingen om met hen door te nemen wat er nog gedaan moet worden.  

http://www.haarlemcollege.nl/
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De vakgroepen hebben de opdracht gekregen om de openstaande toetsen zoveel mogelijk op afstand af 

te nemen. Voor een aantal toetsen geldt dat dit echt niet mogelijk is. Vanaf 14 april zullen wij daarom op 

school een aantal toetsen afnemen. Uiteraard met inachtneming van de geldende richtlijnen vanuit het 

RIVM. In magister wordt maandag 6 april een rooster gepubliceerd over de afname. Leerlingen zien dan 

ook in magister het werk voor deze toetsen, naast het werk wat al in magister staat voor individuele 

inhaaltoetsen. U ontvangt in het volgende bulletin informatie over de precieze invulling van en werkwijze 

voor de afname op school. 

Rapporten en oudergesprekken 
Vanwege de maatregelen, zijn er de afgelopen periode weinig toetsen afgenomen. De resultaten die door 

uw zoon/dochter behaald zijn in de periode voor de schoolsluiting of voor een toets op afstand, kunt u in 

magister terugvinden. Er zal van deze periode geen rapportage uitgedraaid worden. Mochten de 

resultaten aanleiding geven voor vragen, of heeft u andere zaken te bespreken, dan kunt u contact 

opnemen met de mentor van uw kind.  

Werkwijze toetsing en overgang klas 1, 2 en 3 
Op dit moment wordt, zoals gemeld, door het ministerie gewerkt aan een zak- slaagregeling voor de 

eindexamenklassen. Dat heeft begrijpelijkerwijs prioriteit gehad. Vlak daarna komt er een richtlijn voor de 

werkwijze die gehanteerd gaat worden rondom de PTA-toetsing van klas 3. Naar aanleiding daarvan 

kunnen we richtlijnen bespreken voor de overgangsnormering.  

 

Tot zover dit informatiebulletin. Veel sterkte voor de komende periode, hopelijk in goede gezondheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Viola Scheerder 

Adjunct-Directeur  


