
 
 

   
 

   
  
Ouderbulletin donderdag 16 april 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.   
  
Onderwerpen in dit bulletin  

• Werkwijze na 21 april  

• Contact school 

• Deze en volgende week afronding PTA-toetsen klas 4  

• Tijdpad afronding schoolexamens->examen klas 4  

• Keuzevakken jaar 3 

• Vakantie 
 

Werkwijze na 21 april  
Uiterlijk 21 april neemt het kabinet een besluit over de Corona-maatregelen na 28 april. Ook 
horen we dan of de scholen weer mogen gaan opstarten. Of en hoe dit zal gebeuren is 
allerminst zeker. Er is een aantal scenario’s denkbaar, maar ook gezien de diversiteit aan wat 
er in de landen om ons heen gebeurt, is het koffiedik kijken wat er in Nederland zal gaan 
gelden.  

Het MT heeft op woensdag 22 april een extra overleg gepland om de gevolgen van datgene 
wat er op 21 april bekend wordt in kaart te brengen voor het Zuiderlicht College. Wellicht is 
het mogelijk om direct op die woensdag al in het ouderbulletin te vermelden hoe we verder 
gaan. Anders komt dat na 21 april.  

We zijn ons ervan bewust dat veel informatie nu gaat over klas 4 en het afronden van het 
examen. Wij vragen om uw begrip daarvoor. Ondertussen zijn we klas 1 t/m 3 uiteraard niet 
vergeten en wordt er hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk op afstand te blijven 
geven. In het vorige bulletin schreven we al hoe belangrijk het is om een goed dagritme aan 
te houden. Ook zijn we momenteel bezig om de overgangsnormering voor klas 1 t/m 3 
opnieuw in kaart te brengen. We werken aan een pakket waarbij we recht doen aan alle 
leerlingen in de huidige omstandigheden. Ook hiervoor komen voor de meivakantie 
richtlijnen vanuit de overheid. We houden u daar ook in de volgende informatiebulletins 
steeds van op de hoogte.  

Voor nu: hopelijk heeft u in het afgelopen paasweekend wat energie kunnen opdoen, zodat 
u met uw kind(eren) de thuisschool ook in week 5 en 6 kunt voortzetten. Wij zijn ons bewust 
van de zware taak die nu bij de ouders ligt. Toch merken we dat betrokkenheid van ouders 



 
 

   
 

een enorm positief effect heeft op het thuiswerken van onze leerlingen. Dank daarvoor en 
blijf dit graag doen, sterkte!  

Contact school 
Zoals reeds eerder gecommuniceerd is de school beperkt open en bereikbaar. Bij vragen of 
ziekmeldingen kunt u alleen contact opnemen met de onderbouwlocatie: 0206620011. 

Deze en volgende week afronding PTA-toetsen klas 4  
Eergisteren is op school de afronding van de PTA-toetsen van klas 4 begonnen. De 
organisatie verloopt soepel. Er is goed geregeld dat met alle RIVM-richtlijnen gewerkt wordt. 
Aandachtspunt is nog wel de afstand die leerlingen tot elkaar houden. Anderhalve meter is 
voor leerlingen een abstract begrip en we zien dat vooral bij het binnenkomen en verlaten 
van de lokalen en het gebouw leerlingen snel geneigd zijn te dicht bij elkaar te gaan lopen. 
Iedereen die aanwezig is in de school ziet hierop toe en spreekt zo nodig de leerlingen aan. 
Wilt u dit thuis ook nog eens met uw zoon/dochter bespreken?  

Tijdpad afronding schoolexamens->examen klas 4  
Aan het eind van afgelopen week is bekend geworden hoe een en ander verder verloopt 
rondom het afronden van het schoolexamen dat nu als examen geldt. Er is een aangepaste 
slaag-zakregeling gekomen en 4 juni is vastgesteld als de landelijke ‘uitslagdag’. Wij hebben 
samen met onze examencommissie een tijdspad gemaakt waarin alle noodzakelijke stappen 
richting het examen zijn opgenomen. Alle leerlingen en ouders van leerjaar 4 hebben hier 
persoonlijk een bericht over ontvangen.  

Keuzevakken jaar 3 
In maart dit jaar, voordat we allemaal overvallen werden door het corona virus, hebben de 
leerlingen van leerjaar 2 PPO voorlichting gehad. PPO staat voor Praktische Profiel 
Oriëntatie. De leerlingen hebben op school informatie gekregen en kennis gemaakt met alles 
rondom het beroepsgerichte programma. Alle leerlingen van jaar 2 krijgen deze week een 
brief met een brochure over de keuzevakken.  

Vakantie 
Heel vreemd in deze tijden, maar op donderdag 23 april begint toch gewoon de meivakantie. 
Deze duurt tot en met 5 mei. Tijdens deze dagen gaan onze docenten genieten van hun 
welverdiende rust. U zult het thuis zelf merken dat werk en privé door elkaar lopen in deze 
uitzonderlijke situatie. De grote betrokkenheid van ons team en de wens om onze leerlingen 
nog steeds zo goed mogelijk te kunnen onderwijzen zorgt op sommige momenten voor een 
hoge werkdruk. Wij willen u, onze leerlingen en docenten dan ook adviseren om eens flink 
van de vakantie te gaan genieten binnen de geldende richtlijnen uiteraard! 

 

Tot zover dit informatiebulletin. Veel sterkte voor de komende periode, hopelijk in goede 
gezondheid! 


