
 
 
 
 
 
Leiden, 23 maart 2020 

 
Beste collega,  
 
 
Inleiding 
Sinds donderdag 19 maart jl. verzorgen wij onderwijs op afstand: de scholen zijn nagenoeg 
dicht.  Daarnaast is vorige week bekend gemaakt dat de sluiting van de scholen is opgeheven voor 
leerlingen in het examenjaar: zij mogen hun schoolexamens afmaken.  Vandaag, maandag 23 maart, 
en morgen vinden de laatste schoolexamens plaats.   
 
Verder hebben wij in de mail van zondag 22 maart al aangegeven dat de evaluatie (dinsdag 24 maart) 
op school niet doorgaat. In plaats daarvan hebben we een vragenlijst gemaakt. We willen je vragen 
deze lijst uiterlijk dinsdagochtend 24 maart om 10.00 uur in te vullen. Ook ouders is gevraagd om een 
vragenlijst in te vullen. Op basis van de verzamelde feedback zullen we kijken of en zo ja welke 
aanpassingen gewenst zijn.  
 
Daarnaast worden dinsdag 24 maart de laatste SE’s van periode 3 gemaakt. Daarna zullen we kijken 
hoe we als school verder omgaan met: 
 

1. Inhalen van nog openstaande SE’s 
2. Afhandelen van nog openstaande onderdelen (practica, werkstukken, etc.) 
3. Herkansingen. 

 
Op dit moment is de regelgeving zo dat voorwaarde om deel te nemen aan het Centraal Examen is 
dat het PTA geheel afgehandeld is. Dat betekent dat we de gemiste SE’s moeten laten inhalen. Voor 
nog openstaand ander werk en de herkansingen beraden we ons, in overleg met de MR,  op 
andere  oplossingen, deze hopen wij ook woensdag bekend te kunnen maken.  
 
Vraag 
Hierbij vind je de link naar het evaluatieformulier. Wij willen je vragen dit in te vullen voor 
dinsdagochtend 24 maart 10.00 uur. 
 
Vervolg 
Dinsdag 24 maart            :              Medewerkers en ouders leveren hun evaluatie in. De rest 

van de dag zullen wij de evaluatie uitwerken; 
Woensdag 25 maart        :             Uitkomsten evaluatie bespreken en eventueel aanpassingen 

doorvoeren, medewerkers informeren; 
Donderdag 26 maart       :              Ouders en leerlingen informeren over de (eventuele) 
    aanpassingen. 
 
Zoals hierboven al gezegd: dit tijdpad geeft ons ook de mogelijkheid om de SE ’s van maandag en 
dinsdag te evalueren, te kijken wat er nog openstaat en hoe de cijfers (periode SE3) zijn. Op deze 
wijze kunnen we een integrale evaluatie houden en een nieuwe planning maken. Dit alles zal naar 
verwachting onderdeel zijn van de evaluatie en daarop volgende communicatie.  
 
  

Onderwerp : Vervolg informatie t.a.v. gevolgen coronacrisis. 
Kenmerk : 1920/wave/communicatiemedewerkers/015 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=zdvq6i8xUEiy6KqbX8zZWSH6ltto01xGjHg6b0KBey5UOUVHMVhDMlRaV1pEVDU1UVc1UlE0VDc4My4u


Aanvullende opmerkingen 
Enkele losse aanvullende opmerkingen: 

• In een eerder schrijven hebben wij de openingstijden van de school aangegeven. Met ingang 
van dinsdag 24 maart is de school alleen nog open voor de georganiseerde schoolexamens, 
practica en het tekenexamen.  Verder is de school gesloten. Wij verzoeken u de mail te 
gebruiken voor het stellen van vragen dan wel maken van telefonische afspraken; 

• Om misverstanden te voorkomen: tot en met vrijdag zijn docenten bereikbaar volgens de in 
de bijlage bijgevoegde planning. Eventuele wijzigingen gaan maandag 30 maart in. U wordt 
hierover donderdag 26 maart geïnformeerd. 

• Wellicht ter herinnering: de leerlingen die een of meerdere schoolexamen gemist hebben 
moeten dit ingehaald hebben om toegelaten te worden tot het Centraal examen. Op dit 
moment wordt een rooster gemaakt voor het inhalen van deze schoolexamens. Het rooster 
voor deze schoolexamens wordt uiterlijk woensdag 25 maart om 10.30 uur verzonden.  Het 
inhalen van deze gemiste schriftelijke schoolexamens begint maandag 30 maart en duurt 
uiterlijk tot en met vrijdag 3 april. Natuurlijk zullen wij bij de organisatie de geldende 
gezondheidsvoorschriften in acht nemen. Ook vragen wij u om uw kind in het geval van de 
beschreven klachten thuis te houden.  

 
Tot slot 
Wij realiseren ons dat deze opzet (iets) afwijkt van de eerdere communicatie. Excuses daarvoor. Er is 
bijna dagelijks nieuwe informatie, dan wel ontwikkelingen die om bijstelling vragen. We vragen jullie 
om begrip daarvoor.  Het is doorlopend afwegen tussen iedereen informeren en voorkomen dat we 
doorlopend onze informatie/communicatie moeten aanpassen. Dat maakt dat we soms te snel zijn 
(waardoor we zaken moeten herroepen) en soms te laat zijn (mensen hadden liever eerder 
informatie gehad).  
 
Nogmaals onze dank voor al jullie werk en steun. En ontzettend veel succes en sterkte. Met je werk, 
maar vooral privé met zorg voor je dierbaren en jezelf! 
 
namens de schoolleiding,  
 
Wim van der Veer. 
 
 
 
 
 
 
 


