
 

 
 

Amsterdam, 4 januari 2021, 

 

 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen, 

 

Allereerst wens ik u een gezond en gelukkig 2021! Dat we snel van de Corona-ellende af zijn en weer 

ons oude leven kunnen oppakken. Ik wens onze examenleerlingen een heel succesvol jaar toe. En 

alle leerlingen wens ik geluk, plezier, gezondheid en succes toe! Namens alle medewerkers van 

school. 

 

Wat is het nieuws in deze eerste week: 

o Vooralsnog zit de school in lockdown tot maandag de 18e, uitgezonderd de examenklassen. En 

ook uitgezonderd de voorexamenklassen als het gaat om de SE’s.  

o De 12e is er een persconferentie. Dan horen we of de scholen weer open kunnen op de 18e of dat 

de maatregelen verlengd of aangepast worden.  

o De toetsweek voor de niet-examenklassen schuiven we op. Ik druk wel iedereen op het hart om 

juist nu heel hard (thuis) te werken en niet te verslappen. Dus ga leren, vooral ook voor die toets-

week. Een nieuwe planning volgt.  

o De lessen duren een uur. De uitnodiging voor de online les verschijnt in Magister.  

o De examenklassen moeten rekening houden met een derde eindexamenweek die valt in de eer-

ste week van de zomervakantie. De leerlingen hebben hier al bericht over gekregen. Maar exa-

menleerlingen: plan geen vakantie in die eerste vakantieweek. Dit zijn nu de tijdvakken: 

Tijdvak Afnamedagen    Bekendmaking uitslag aan school 

Tijdvak 1:  eerste afnames 17 mei t/m 1 juni  10 juni 

Tijdvak 2:  eerste afnames en herkansingen  

14 juni t/m 25 juni   2 juli 

Tijdvak 3:  herkansingen 6 t/m 9 juli   15 juli 

 

Verder mogen we geen open avonden organiseren. We presteren ons daarom online middels korte 
video’s. Deze verschijnen deze week op de website. U helpt ons door ouders in groep 8 in kennis te 
stellen over die webpagina zodat we toch voldoende belangstelling genereren. Veel dank alvast! 
 
Is er nieuws, dan kom ik bij u terug. Een fijne maandag verder! 
 
Hartelijke groet, 
 
Freek Op ’t Einde, rector.  


