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Ouderbulletin vrijdag 15 mei 2020  
  
In dit bulletin willen we u zoveel mogelijk en met regelmaat op de hoogte houden van 
de laatste ontwikkelingen. Mocht u in de tussentijd vragen en/of opmerkingen hebben, dan 
is in de eerste lijn de mentor voor u het aanspreekpunt. We hopen dat u een goede 
meivakantie heeft gehad en dat vooral de leerlingen weer voldoende opgeladen zijn om met 
hernieuwde energie aan de slag te gaan.  
  
Onderwerpen in dit bulletin  

• School open na 1 juni 
• Teams lessen en online toetsen verplicht 
• Overgang en houding, inzet en resultaat 
• Tijdspad afronding schoolexamens 

 
School open na 1 juni 
  
Er is een protocol gemaakt voor het opstarten van de voortgezet onderwijs-scholen vanaf 2 
juni (in verband met de vrije tweede Pinksterdag op de maandag). Steeds wordt daarbij wel 
het voorbehoud gemaakt dat de regering uiteindelijk beslist of de scholen daadwerkelijk 
vanaf dat moment open mogen. Veel zal afhankelijk zijn van het verloop van het aantal 
Corona-besmettingen na het openen van de basisscholen per 11 mei jl. en het versoepelen 
van de maatregelen vanuit de ‘intelligente lockdown’. 
Dat betekent dat we vanaf 2 juni weer leerlingen en medewerkers mogen verwelkomen in 
ons gebouw! We zijn daar heel blij mee. Het onderwijs op afstand gaat goed, maar we 
missen onze leerlingen natuurlijk ook. 
 
De basisprincipes bij het starten van de lessen zijn: 

• Alle mensen (leerlingen, medewerkers en bezoekers) in de school houden anderhalve 
meter afstand van elkaar; 

• Als je ziek bent of verkoudheidsklachten hebt (leerlingen, medewerkers en 
bezoekers), kom je niet naar school; 

• Scholen gaan open voor alle leerlingen, alleen niet voor allemaal tegelijk (effectief 
passen er straks 6 leerlingen en een docent in een lokaal) 

• Alle hygiënemaatregelen worden in acht genomen 
 
Het zal vanaf 2 juni onze nieuwe werkelijkheid zijn en dat is enorm wennen. Dat begint bij 
goed geïnformeerd zijn. Dus we vragen u nogmaals met klem om de informatiebrieven 
steeds goed door te lezen. 
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Op dit moment zijn we met een aantal geledingen binnen de school aan het uitwerken hoe 
de school(dag) er na 1 juni uit komt te zien, op basis van de protocollen die door de VO-raad 
zijn gemaakt op basis van het regeringsbeleid. Daarbij is aandacht voor de inrichting van het 
gebouw, de aanwezigheid van hygiënemiddelen, de verschillende (soorten) schoolvakken 
(praktijkvakken, AVO, kunstvakken, LO etc.), de schooltijden, de ontvangst van de nieuwe 
brugklassers, toetsing, overgangsnormen, vervoersbewegingen, ondersteuning van OOP etc.  
 
U zult begrijpen dat dit een enorme operatie is. Het is belangrijk dat we een goed bouwwerk 
neerzetten, te meer daar ons ook steeds op het hart wordt gedrukt er rekening mee te 
houden dat dit vanaf september nog steeds (deels) de manier zal zijn waarop we met elkaar 
naar school kunnen.  
 
Hiermee rekening houdend zijn er een aantal zaken die nu al belangrijk zijn om met u te 
delen: 
 

• De school zal alleen halve klassen kunnen ontvangen 
• De school kan maar een paar halve groepen tegelijk in de schoolpanden ontvangen, 

gezien de grootte van de gangen en lokalen 
• Leerlingen mogen zo min mogelijk reizen in de spits en wij moeten groepsvorming 

voorkomen, om die reden zullen de groepen sowieso later op de dag starten, maar 
ook in verschillende shifts 

• Er zullen strikte richtlijnen over handhygiëne, conform richtlijnen van het RIVM, in 
het gebouw gelden 

• In de eerste momenten dat er groepen weer naar school komen, zullen we vooral 
bezig zijn met de groepsvorming en de sociaal emotionele ontwikkeling van de 
leerlingen 

• De leerlingen met achterstanden zullen vaker op school komen 
• Het merendeel van de lessen zal nog steeds op afstand gegeven worden 

 
Via onderstaande link, kunt u een filmpje bekijken dat gemaakt is voor leerlingen van het 
VO. Ook zij zullen straks moeten wennen aan de nieuwe werkelijkheid waarin anderhalve 
meter de norm is. Ook hier geldt weer: neem even 10 minuten om dit te bekijken; het helpt 
u om u een voorstelling te kunnen maken van hoe het straks zal gaan. 
https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA 
In het bulletin van volgende week, zal er weer meer duidelijk zijn over de opstart vanaf 2 
juni. We houden u op de hoogte. Tot die tijd wordt het onderwijs op afstand voortgezet. U 
zult wellicht merken dat er ook vaker toetsen op afstand worden afgenomen. Omdat we dit 
niet gewend waren, moesten we ons even verdiepen in de manier waarop dit mogelijk is. Er 
blijkt gelukkig best veel te kunnen. Leerlingen worden hierover uiteraard door hun docenten 
tijdig geïnformeerd. 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=7W0wVfv-IHA


 
 

   
  Pagina 3/5 

Teams lessen en online toetsen verplicht 
Nu de situatie met het afstandsonderwijs nog even voortduurt, zullen wij per direct ook 
weer de absentenregistratie in magister oppakken. Uiteraard hebben de mentoren ook van 
de afgelopen periode goed in beeld gehad welke leerlingen er aanwezig waren in de digitale 
lessen. Er is veel geïnvesteerd in voorlichting over het werken met Teams, de voorziening 
van laptops, gesprekken over het dagritme en het belang van de aanwezigheid in de digitale 
lessen. We willen nogmaals benadrukken dat elke leerling aanwezig moet zijn in de digitale 
les die in het rooster in magister staat, tenzij er een geldige reden is om niet deel te nemen. 
De leerling moet in dat geval ook door de ouders worden afgemeld, laat dit dan weten aan 
de vakdocent en mentor via Magister. Leerlingen blijven op die manier niet alleen bij met 
het onderwijs in de vakken, maar houden zo ook contact met hun docenten en 
medeleerlingen; minstens net zo belangrijk!  

De verplichte aanwezigheid geldt uiteraard ook voor de online toetsmomenten. We hebben 
goed gekeken naar wat we in deze laatste periode minimaal moeten toetsen en hebben 
behoorlijk gesneden in de toetsen. Als er een toets online gegeven wordt of als een leerling 
iets moet inleveren dat beoordeeld wordt met een cijfer, ook dan verwachten we dat de 
leerling aanwezig is of zaken inlevert. We zullen deze laatste periode van het schooljaar, hoe 
lastig ook gezien de corona maatregelen, mee moeten nemen in onze overgangscriteria. 
Uiteraard kijken we anders naar deze periode dan naar de voorliggende periodes, maar ook 
deze periode geldt voor de overgang. Leerlingen moeten vooral nu goed meedoen aan het 
onderwijs op afstand.  
 
Overgang jaar 3 
Voor klas 3 geldt dat het PTA enigszins is aangepast, met goedkeuring van onze deelraad. Dit 
houdt in dat er een aantal toetsen geschrapt zijn uit het programma omdat die onderdelen 
ook al op een ander moment getoetst zijn. Ook zijn de toetsvormen aangepast aan 
afstandsonderwijs. Omdat het PTA wettelijk is vastgelegd gelden voor klas 3 nog steeds de 
reguliere overgangsnormen. Ook in de huidige situatie zijn alle leerlingen nog steeds in de 
gelegenheid om alle benodigde cijfers te behalen. Mocht een leerling echter in de 
bespreekzone zitten aan het einde van het jaar, dan zullen wij ook de houding en inzet 
tijdens deze periode mee laten wegen.  
 
 
Overgang jaar 1 en 2  
Cijfers 
Zoals hierboven al omschreven, heeft de laatste periode van het schooljaar een aandeel in 
de overgang naar het volgende leerjaar. 
Voor sommige vakken geldt dat er een online toets gegeven wordt. De vakdocent zal dit 
goed aan de leerlingen uitleggen. Voor alle toetsmomenten geldt dat er in het huiswerk in 
Magister duidelijk staat aangegeven dat het gaat om een proefwerk.  
Ook worden er werkstukken of bijvoorbeeld samenvattingen becijferd. Dit staat allemaal 
duidelijk in het huiswerk in Magister.  
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Weging 
We hebben afgesproken dat de weging van de periodes aangepast wordt, om rekening te 
houden met deze bijzondere periode. In onderstaande tabel kunt u zien, dat de laatste 
periode nog maar 1 keer meetelt.  

Periode  Weging  Gewijzigd i.v.m. corona tijd 
1 1 1 
2 2 2 
3 2 1 

 
Houding, inzet en resultaat 
Voor de komende periode gaan we ook met een zogenaamd stoplicht werken.   
Dit werkt als volgt: 
 

1. De vakdocenten voeren 2 keer een beoordeling bij de leerlingen in magister als het 
gaat om de volgende drie termen: 
 
Houding, Inzet en Resultaat.  

• Houding- actief, betrokken, stelt vragen, zoekt contact 
• Inzet- schoolwerk op afstand gemaakt, ingeleverd, huiswerk op tijd af, is bij met het 

aangeleverde schoolwerk 
• Resultaat- heeft de afrondende opdrachten/ toetsen/ werkstukken voor periode 3    

met een positief resultaat afgerond 
 

2. Vanaf 18 mei kunt u zien hoe de beoordeling geldt voor de periode thuisonderwijs 
vanaf half maart tot nu. We blikken hiermee als het ware terug.  
Vanaf 22 juni zal dit nog een keer worden ingevoerd door de vakdocenten en wordt 
er teruggeblikt op de gehele periode vanaf half maart.  

3. Leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 krijgen dus niet alleen cijfers in deze periode, maar 
ook een beoordeling op deze drie criteria. Dit geldt alleen voor de kernvakken 
Nederlands, Engels, biologie, mens en maatschappij, wiskunde en Frans (voor de TL 
leerlingen).   

4. De stoplicht kleuren geven het volgende aan over houding, inzet, resultaat: 
Groen- alles op voldoende 
Oranje- 1 op onvoldoende 
Rood- 2 of meer op onvoldoende 

 
Overige overgangsnormen 
Voor de rest hanteren wij de overgangsnormen zoals we dat altijd doen. U kunt deze 
terugvinden in onze schoolgids op onze website: www.zuiderlicht.org 
Uiteraard nemen wij hierin mee dat de situatie bijzonder is en veel van een ieder vraagt. We 
kijken dus vooral naar kansen en mogelijkheden.  
 
  

http://www.zuiderlicht.org/
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Tijdspad afronding schoolexamens 
Deze hebben wij in de vorige bulletins uitgebreid besproken, maar wellicht is het prettig om 
de data nog even te herhalen: 
 

• Deze week zijn de herkansingen binnen ons reguliere PTA afgenomen  
• 25 mei moeten alle cijfers worden ingeleverd, ook van alle openstaande praktische 

opdrachten 
• 4 juni; officiële uitslag 
• 5 juni; leerlingen die niet geslaagd zijn komen op school om een 

resultaatverbeteringstoets af te spreken 
• Week van 8 tm 12 juni; extra instructiemomenten 
• Week van 15 tm 19 juni; afname RV toetsen 

 
Rooster online activiteiten vanuit jongerenwerk, combiwell 
Leerlingen kunnen nog steeds meedoen aan al deze activiteiten! 

 


