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Q&A over de maatregelen rond de coronacrisis  

 

Rubrieken: 

Onderwijs 

Leerachterstanden 

Examens 

Bereikbaarheid school 

Hygiëne 

Overgang 

Vakantie 

Volgend schooljaar 

 

Onderwijs 

 Wanneer mogen we weer naar school? 

Vanaf 2 juni gaan alle leerlingen weer in kleine groepen, regelmatig naar school. 

 Waarom gaan leerlingen niet vaker naar school? 

De regels leiden ertoe dat maar een derde van de leerlingen tegelijk op school kan zijn. Leerlingen 

zijn er dus één dag wel, en dan twee dagen niet. 

 Is het niet beter om alleen Teamslessen te geven, of maar een deel van de leerlingen naar 

school te laten gaan? 

De regels staan dit niet toe: alle leerlingen moeten weer regelmatig naar school en alle vakken 

moeten weer gegeven worden. 

 Waarom stoppen de Teamslessen nu? 

Omdat docenten weer al hun lessen gaan geven (aan een deel van de klas), hebben ze geen ruimte 

ook nog Teamslessen te geven. 

 Er zijn toch nog Teamslessen. Hoe kan dat? 

Sommige docenten werken nog niet op school, bijvoorbeeld omdat zij tot een risicogroep behoren. 

Die docenten geven les via Teams. 

 Wanneer moet ik werken voor school? 

Leerlingen en docenten volgen het rooster in Zermelo te volgen. Als je thuis bent en in Teams 

verwacht wordt, staat dat in ItsLearning. 
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 Is elke les verplicht in Teams? 

Nee, of een les verplicht is, staat vermeld in ItsLearning. 

 Waar vind ik wat ik moet doen als ik geen Teamsles heb en ook niet op school hoef te zijn? 

Huiswerk, opdrachten en verplichte lessen vind je in Itslearning. 

 Krijg ik ook toetsen? 

Ja. Die staan in je rooster. Soms moet je er apart voor naar school komen, want toetsen maak je vaak 

met de hele klas, in de gymzaal. Let op: soms beginnen ze al om 8 uur.  

 Is elke les altijd een vol uur in Teams met alle leerlingen?  

Nee. Soms krijg je een langere instructie, of opdracht. Dat wordt opgegeven als huiswerk voor de 

volgende les. Een filmpje met uitleg bekijken bijvoorbeeld. Dit kun je ’s middags buiten de lestijden  

doen.  

 Spreek ik mijn mentor nog wel? 

Ja, op 2 juni is er een mentordag. Zoek als het nodig is gerust contact met je mentor. 

 Hoe kan ik mijn kind begeleiden als ouder/verzorger?  

U kunt als ouder/verzorger (zeker als uw kind in de onderbouw zit) de aan- of afwezigheid van uw 

kind in de verplichte school- en afstandslessen volgen. U vindt die informatie in SOM, zoals u gewend 

bent. U kunt ook elke dag met uw kind praten over wat er vandaag besproken en gedaan is en wat 

het werk voor morgen is.  

 Hoe is de aandacht voor leerlingen in kwetsbare thuissituaties geregeld? 

Daar is aandacht voor. Deze leerlingen komen in sommige gevallen vaker op school. 

 Hoe zit het met de kwaliteit van het afstandsonderwijs? 

Door middel van een enquête hebben wij dit onderzocht onder leerlingen, ouders en medewerkers. 

Kijk op de website voor de volledige uitkomsten. 

 

Leerachterstanden 

 Hebben leerlingen leerachterstanden opgelopen? 

Wie goed heeft gewerkt tijdens de afstandslessen en nu weer naar school gaat volgens het rooster 

loopt geen grote achterstanden op. Natuurlijk kunnen er wel achterstanden ontstaan, maar die zijn 

in veel gevallen oplosbaar. 

 Wanneer worden leerachterstanden ingehaald? 

Deeels in de laatste vier weken van dit schooljaar. Dan kan er nog even aan diverse onderdelen 

gewerkt worden. Volgend jaar hebben sommige leerlingen een iets andere beginsituatie dan 

normaal. Omdat Candea in klas 1, 2 en 3 zorgt voor extra maatwerk, kunnen zij hun kennis en 

vaardigheden bijwerken. 
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Examens 

 
 Wanneer zijn de RV-toetsen? 

De zogenaamde “resultaatsverbeteringstoetsen” vinden plaats na 4 juni 2020.  
 

 Over welke stof gaat de resultaatsverbeteringstoets? 
Zoveel mogelijk over de stof van het hele PTA voor dat vak. 
 

 Hoe zwaar telt de resultaatsverbeteringstoets mee? 
Die bepaalt voor 50% je cijfer. 
 

 Als ik ziek ben of in quarantaine, hoe moet ik dan de resultaatsverbeteringstoets maken? 
Op een ander moment, maar wel voor de zomervakantie. Wij spreken dat met je af. 
 

 Wanneer eindigt de schoolexamenperiode? 
Op 4 juni uiterlijk. 
 

 Hoe wordt bepaald of ik zak of slaag? 
Met de zogenaamde slaag-/zakregeling. Die is aangepast. Alle examenleerlingen en hun ouders 
hebben daarover uitgebreide informatie ontvangen op 9 april. 
 

 Krijg ik wel een diploma? 
Alle geslaagde leerlingen krijgen een volwaardig diploma, dat er ook hetzelfde uitziet als anders en 
hetzelfde waard is. Je krijgt er dezelfde toelatingsrechten mee naar vervolgopleidingen. Je kunt ook 
cum laude slagen. 
 

 Is er wel een diploma-uitreiking? 
Zeker komt die er! Je diploma halen is dit jaar een extra bijzondere prestatie! Het gaat zelfs extra 
spectaculair worden. 
 

 Hoe gaat het met mijn toelating tot de vervolgopleiding? 
Je moet daarvoor wel geslaagd zijn. Ben je geslaagd, dan zal dat probleemloos gaan. Sommige 
vervolgopleiding zorgen voor een extra aansluitprogramma. Kijk ook eens of je vervolgopleiding al 
informatie geeft hierover.  
 

 Wanneer moet ik me hebben aangemeld voor mijn vervolgopleiding? 
De aanmelddata zijn een maand naar achteren verplaatst: naar 1 mei voor het MBO en 1 juni voor 
HBO en WO. 
 

 Ik doe versneld examen. Kan ik een vak dit afsluiten met alleen een schoolexamen? 
Ja. In de brief die alle examenleerlingen die verhogen of versnellen hebben ontvangen op 9 april gaan 
we hier uitgebreid op in. 
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Bereikbaarheid school 

 

 Wanneer is de school bereikbaar? 

Op de gewone schooltijden. 

 

Hygiëne 

 
 Welke hygiënemaatregelen neemt de school? 

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Deze staan beschreven in de mail van eind april aan 

leerlingen en ouders. 

 

Overgang 

 Hoe beslissen we over de overgang? 

Daar gaan we zorgvuldig mee om. In de brief (mail) van 22 april hebben we in een bijlage uitgebreid 

uitgelegd hoe we te werk gaan. 

 

Vakantie 

 Blijven de geplande vakantiedata staan? 

Ja de vakantiedata die gepland zijn blijven staan.  

 Ik heb begin juni een vakantie gepland, omdat ik ervan uit ging dat de examens dan 

achter de rug waren. Kan de school garanderen dat die door kan gaan? 

Nee, de uitslag komt 4 juni en daarna komen nog de resultaatsverbeteringtoetsen. 

 

Volgend schooljaar 

 Hoe gaat het volgend jaar? 

Dat weten we nog niet. We gaan het onderwijs in ieder geval organiseren binnen de regels. Wat de 

beperkingen zijn, bepaalt de vorm waarin het onderwijs plaatsvindt. 


