
 

 

 

 

Aan:   Ouders en leerlingen Comenius Lyceum en Reinaert 

Betreft:  Verlenging Corona-maatregelen 

Datum: 22 april 2020 

 

 

Zeer geachte ouders/ verzorgers, beste leerlingen,  

 

De scholen blijven langer dicht, zo heeft de overheid gisteren besloten. Ze houden een deur 

open om per 1 juni weer op te starten met kleine groepen. De lessen-op-afstand gaan dus 

tot nader order door, maar eerst is er de meivakantie.  

 

De examenklassen 

De schoolexamens zijn allemaal afgerond. Sommige leerlingen moeten nog werk inhalen en 

waar nodig nog wat herkansen. Daar zijn of worden de betreffende leerlingen over geïnfor-

meerd. Op 4 juni horen de examenleerlingen dan of ze geslaagd zijn. Zo niet, dan is er  nog 

de mogelijkheid tot zogenaamde resultaat verbetering toetsen. Lees HIER.  

Hoe we de diploma-uitreiking gaan organiseren wordt nog een puzzel met de anderhalve -

meter maatregel. Ik vrees dat het een sobere aangelegenheid gaat worden. Maar dat kun-

nen we beter inschatten na 1 juni.  

 

De voorexamenklassen (3 mavo 4 havo en 4 en 5 vwo)  

De voorexamenklassen hebben nog schoolexamens te maken die meetellen voor het eind-

examencijfer. Wij willen dat deze voor de zomer worden gemaakt om te voor komen dat 

deze groepen volgend schooljaar overbelast gaat worden met inhaalwerk. Dus gaan we deze 

leerlingen wel op school laten komen om deze examens te maken  zodat ze hun PTA hebben 

afgerond voor dit schooljaar. Een rooster en meer informatie volgt.  

 

De andere klassen 

Voor alle andere klassen blijft het een kwestie van leren-op-afstand. Dus zoals het nu loopt, 

daar gaan we voorlopig mee door. In ieder geval tot 1 juni. Daarna mogelijk deels verder in 

kleine groepen voor kortere lessen. Dat gaan we voorbereiden en u in de maand mei over 

informeren. 

 

De overgangsregeling 

Een belangrijke vraag bij de bevordering naar een hoger leerjaar is de vraag of de betref-

fende leerling in staat is met succes aan die hogere klas deel te nemen. Zo niet, dan is het 

niet in het belang van de leerling om over te gaan. Beter is het dan om het schooljaar over te 

doen of op een lager niveau verder te gaan.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/examens-in-het-voortgezet-onderwijs


 

 

 

 

Bij de bepaling of een leerling over gaat is de lerarenvergadering doorslaggevend. We kijken 

dan naar: 

 Hoe stond de leerling er voor op 1 maart? 

 Heeft de leerling doorgewerkt in de thuiswerk-periode; was hij/zij online? Zijn de op-

drachten gemaakt, enzovoorts? 

 Hoe is het gedrag? Oplettend? Gemotiveerd? Storend?  

 Is de leerling op niveau? Klaar voor het nieuwe leerjaar?  

Mogelijk kan het besluit tot overgang gekoppeld worden aan een verplichte deelname aan 

een zomerschool, bijlessen of extra werk vanaf 1 juni.  

 

Dat betekent: 

1. Op zich willen we de leerlingen die er op 1 maart gewoon goed voorstonden over la-

ten gaan.  

2. De leerlingen die voor een enkel vak onvoldoende stonden of net een te laag gemid-

delde voor de overgang hadden, op 1 maart met maatwerk de kans geven alsnog 

over te gaan. 

3. De leerlingen die er op 1 maart slecht voor stonden, weinig inzet toonden en ook 

overlast gaven in de les gaan vooralsnog niet over. 

Kortom: als de leerling gewoon goed werkte en nette cijfers haalde, of net niet, dan komt 

het goed. Na de meivakantie gaan we teamvergaderingen houden om per leerling aan te 

kunnen geven in welke categorie elke leerling valt en wat er nog aan verandert kan worden 

(als het beeld negatief is).   

 

Profielkeuze 

Leerlingen kiezen in 2 mavo, 3 havo en 3 vwo kiezen een profiel, een vakkenpakket waar ze 

uiteindelijk examen in gaan doen. Dat proces moeten nu af zien te ronden wat erg lastig is in 

deze tijd waarin je de leerlingen niet op school kunt ontvangen. Ook willen we kijken naar 

de behaalde cijfers als leerlingen een moeilijk profiel kiezen als “natuur en techniek”. We 

stellen dan eisen aan de behaalde cijfers voor de exacte vakken. In juni gaan we daar niveau-

toetsen voor afnemen om een beter beeld te krijgen of de leerlingen het profiel ook aankun-

nen.  

 

De periode na de meivakantie 
De periode meivakantie – zomervakantie duurt totaal dus 7 weken aan lessen. Daarna nog 

een week aan inhaalwerk en vergaderingen. Op 4 juli begint de zomervakantie.   

 

 



 

 

 

meivakantie 

wo 6 mei   

do 7 mei   

vr 8 mei   

        

ma 11 mei   

di 12 mei   

wo 13 mei   

do 14 mei   

vr 15 mei   

        

ma 18 mei   

di 19 mei   

wo 20 mei   

do 21 mei Hemelvaart, geen lessen 

vr 22 mei geen lessen 

      24 mei suikerfeest 

ma 25 mei   

di 26 mei   

wo 27 mei   

do 28 mei   

vr 29 mei   

        

ma 1 juni Pinksteren, geen lessen 

di 2 juni   

wo 3 juni   

do 4 juni   

vr 5 juni   

        

ma 8 juni   

di 9 juni   

wo 10 juni   

do 11 juni   

vr 12 juni   

        

ma 15 juni   

di 16 juni   

wo 17 juni   

do 18 juni   

vr 19 juni   

        

ma 22 juni   

di 23 juni   

wo 24 juni   

do 25 juni   

vr 26 juni laatste lesdag 

        

ma 29 juni   

di 20 juni   

wo 1 juli   

do 2 juli   

vr 3 juli laatste schooldag 



 

 

 

Tot besluit 

Het is een vreemde en wat angstige tijd. Maar we hebben met elkaar genoeg van het binnen 

zitten en afstand houden. We willen (en moeten) weer naar de kapper. Buiten voetballen 

mag gelukkig wel weer een beetje. En we missen onze leerlingen enorm. Onderwijs op af-

stand is de helft van wat het onderwijs hoort te zijn. Leren doe je door interactie met ande-

ren, voorbeeld nemen aan en ook leren hoe we met elkaar om moeten gaan.    

 

Maar de IC’s liggen nog te vol. We moeten onze ouderen beschermen. We kunnen niet het 

risico lopen dat het virus weer om zich heen grijpt. Laten we vertrouwen op de wijsheid van 

de wetenschap, het RIVM. En vertrouwen houden in de koers die de overheid voor ons heeft 

uitgedacht. Het is niet anders.  

 

Ik wens u allen een hele fijne vakantie. Blijf gezond! 

En bovenal: Ramadan moubarak! Moge Allah, de Verhevene, uw vasten en gebeden aan-

vaarden en moge deze maand in het teken staan van barmhartigheid en verbinding tussen 

een ieder. Juist in deze Coronatijd.  

 

Namens alle medewerkers groet ik u hartelijk en met veel respect! 

 

Freek op ’t Einde, rector. 

  


