
 
 

   
 

Ouderbulletin vrijdag 29 mei 2020 
  
We hopen dat jullie hebben kunnen genieten van een aantal mooie vrije dagen. We gaan nu 
de eindsprint inzetten naar het einde van dit toch op zijn zachtst gezegd bijzondere 
schooljaar. 
Wij willen u/jullie informeren over de wijze waarop de school vanaf 2 juni opengaat en 
welke (voorzorgs)maatregelen we treffen om dit in goede banen te leiden. Het is een heel 
pakket, maar lees het goed door, het is voor iedereen van belang.  
 

Om te beginnen vindt u hieronder een schematisch overzicht van alle schooldagen vanaf 
deze week tot en met einde schooljaar. Ondanks het feit dat we gehoor geven aan de 
opdracht van het kabinet om de school weer gedeeltelijk te openen, blijft het afstands-
onderwijs leidend. Het is immers zo dat we nog geen kwart van de leerlingen in school 
kunnen hebben als we willen blijven voldoen aan de 1,5 meter maatregelen. 

Planning tot en met einde schooljaar 

Week    maandag    dinsdag    woensdag    donderdag    vrijdag    
Van  
1 juni    

Tweede Pinksterdag     
    

Leerjaar 3: Inhalen 
gemiste toetsen, 
leerlingen met 
achterstanden worden op 
school uitgenodigd. De 
rest volgt onderwijs op 
afstand 
    
Leerjaar 1,2: 
Afstandsonderwijs     

Leerjaar 3: Inhalen 
gemiste toetsen, 
leerlingen met 
achterstanden worden op 
school uitgenodigd. De 
rest volgt onderwijs op 
afstand 
    
Leerjaar 1,2, 
Afstandsonderwijs       

Leerjaar 3: Inhalen 
gemiste toetsen, 
leerlingen met 
achterstanden worden op 
school uitgenodigd. De 
rest volgt onderwijs op 
afstand 
    
Leerjaar 1,2 
Afstandsonderwijs       

Leerjaar 3: Inhalen 
gemiste toetsen, 
leerlingen met 
achterstanden worden op 
school uitgenodigd. De 
rest volgt onderwijs op 
afstand 
    
Leerjaar 1,2,Afstands-
onderwijs       

Van 
8 juni    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
       

Van 
15 juni    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
       

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Leerjaar 1 tm 3  ; 
Afstandsonderwijs    
    
Klas xxxxx les op school  
 
Leerjaar 4: RV-toetsen    
    

Van 
22 juni    

Afrondende week met rapportvergaderingen, herkansingen. Geen lessen meer.  Voor leerjaar 1 tm 3 MOL gesprekken. Voor leerjaar 4 
diploma uitreiken aan de leerlingen. 
    

Van 
29 juni    

Afrondende week met rapportvergaderingen en boeken inleveren. Geen lessen meer.    
Leerlingen met een taak voor de overgang op school.     
    

 
Inhoudelijk zullen we u verder de aankomende week informeren. U krijgt dan door wanneer 
uw zoon/dochter op school verwacht wordt.  
  



 
 

   
 

OV versus fiets 
Het blijft steeds van belang om zoveel mogelijk naar school te komen met de fiets. Is dit niet 
mogelijk, dan is het openbaar vervoer vanaf 1 juni weer van kracht volgens reguliere 
dienstregeling. We zullen in de planning van het onderwijs in de week van 8 juni hier in het 
rooster rekening mee houden. Geeft u dus vooral aan de mentor door als u kind met de fiets 
komt, wij plannen deze leerlingen dan in de groep die eerder op de dag komt.  

Rapportvergadering 26 mei ’20 
Afgelopen dinsdag hebben we op het Zuiderlicht College met alle collega’s de klassen 
besproken. We hebben gekeken naar de cijfers tot dusver en naar het stoplicht. Inmiddels 
zien we dat met name het stoplicht erg goed werkt. Voor sommige leerlingen is er geen 
reden voor zorg en zij gaan glansrijk over. Er zijn ook leerlingen die er met name in deze 
laatste maand nog aan moeten trekken. Het kan zijn dat u thuis een risico brief heeft 
ontvangen. Voor deze leerlingen geldt dat zij alles op alles moeten zetten om in aanmerking 
te komen om over te gaan naar het volgende leerjaar. Mocht er het zo zijn dat uw 
zoon/dochter niet over kan of af moet stromen, dan neemt de mentor hierover contact met 
u op.  

 

Thuiswerkopdracht Stop motion fimpje 
 
Onze leerlingen laten zien hoe creatief ze 
zijn bij het vak bevo. Hiernaast een 
superleuke inzending van 1 van onze 
toppers!  
 
 
We wensen u allemaal weer een mooi 
weekend en fijne Pinksterdagen toe! 


