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Deze week, net zo spannend, nogmaals een hart onder 
de riem 
Er komt veel op u af deze dagen. We zien dat heel veel ouders hun best doen om de ‘thuis-scholen’ zo 
goed mogelijk in te richten en de leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen. Of dat nu inhoudelijk is, 
door uw kinderen te helpen bij schoolwerk, of het is op een andere manier door bijvoorbeeld een fijne 
plek in huis in te richten of te zorgen voor (digitale) middelen waarmee geleerd kan worden. Ook het 
dagelijkse kopje thee en het op en andere manier bieden van structuur, helpen enorm. Wij willen u vanaf 
hier nogmaals een hart onder de riem steken en u bedanken voor al deze inzet. De docenten en leerlingen 
doen hun best, maar zonder u als ouders/verzorgers lukt het niet.  

We krijgen als schoolleiding regelmatig zaken voorgelegd vanuit ons team, maar ook vanuit u als ouder(s), 
verzorger(s) met diverse praktische vragen of problemen. Elke ochtend worden deze zaken ook 
meegenomen in ons dagelijkse overleg. De antwoorden op vragen die een individueel karakter hebben, 
worden persoonlijk terug gekoppeld. Zaken die voor alle ouders en verzorgers interessant zijn, worden in 
het infobulletin meegenomen. Laten we er weer een voor iedereen werkbare maar vooral gezonde week 
van maken! 

(School)examens – LAATSTE NIEUWS! 
De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen 
met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te 
ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit 
schooljaar. 

Minister Slob: “We vragen momenteel veel aan leraren en leerlingen willen een goede voorbereiding 
op hun examens. Met deze ingrijpende beslissing is er duidelijkheid. Ik wil alle leerlingen de kans 
geven om een volwaardig diploma te behalen en daarmee zonder vertraging door te stromen naar 
het vervolgonderwijs in deze tijden van crisis.” 

 

Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van 
hun schoolexamens het diploma behalen. Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en 
veilig te organiseren en af te sluiten. Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de 
schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun 
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren. In overleg met het 
vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige 
omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding. 

Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen. 

Morgen zal door de school het stappenplan (met alle uitkomsten) gepresenteerd worden. Die informatie 
brengen we dan zo spoedig mogelijk naar buiten. 
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Voorbeeldbrief afzeggen stages 
Vanaf vandaag staat in Magister de voorbeeldbrief klaar die leerlingen kunnen gebruiken om bij hun 
stagebedrijf de stageperiode voor leerjaar 3 af te zeggen. Veel centraal geregelde stageplaatsen hebben 
natuurlijk al een af-bericht gekregen vanuit de school zelf. Maar ook voor die leerlingen die zelf een 
stageplaats hadden geregeld, is nu de voorbeeldbrief te gebruiken. De brief is te vinden in de ELO van 
Magister onder “Stagedocumenten (leerlingen)”. 

Live-lessen in Microsoft Teams 
Microsoft Teams wordt al succesvol ingezet op meerdere scholen voor het geven van live-lessen. We 
horen dat er door veel leerlingen actief gewerkt wordt aan de opdrachten via magister maar ook dat niet 
elke leerling die discipline op kan brengen. Leerlingen missen ook vaak het contact met elkaar en de 
docent en onze leerlingen hebben nou eenmaal veel baat bij de uitleg en bij het contact. Wij willen als 
school ons docententeam dan ook in de gelegenheid stellen om live-lessen in te zetten. We horen dat veel 
collega’s hier graag gebruik van willen gaan maken. We zien ook dat het voor sommige docenten nog 
lastig is omdat ze nog niet gewend zijn hiermee te werken. Dat is begrijpelijk. We zijn allemaal aan het 
leren deze dagen en we doen het stap voor stap.  

Ondertussen zijn door ons alle klassen voor Microsoft Teams in kaart gebracht en zijn deze aangemaakt in 
Teams. Bij elke docent zijn voor al zijn/haar klassen een Team aangemaakt.  

Vrijwel iedere leerling kan met Microsoft Teams werken. Het is niet alleen standaard beschikbaar op een 
computer, iPad, laptop waar Windows op draait, maar is ook als app gratis te downloaden in de App store 
(Apple) en in de Playstore (Android). Een leerling kan dus ook meedoen via zijn/haar telefoon! Leerlingen 
hebben zelfs geen camera op hun telefoon/laptop/computer nodig, alleen het geluid moet werken.   

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  
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