
 

 

Nieuwsbrief mei 2020 

Start na de meivakantie 

Zoals u van ons gewend bent, ontvangt u na iedere 
vakantie een nieuwsbrief. Ook na deze bijzondere 
‘vakantieperiode’ willen we u informeren over de 
stappen die we nemen om ons onderwijs zo goed als 
mogelijk vorm te geven. Vanaf 4 mei gaan we weer 
verder met het online onderwijsprogramma. De 
examenleerlingen ronden hun laatste schoolexamens 
en opdrachten af. Op 4 mei komen we met alle 
personeelsleden van de Gasthuislaan bijeen om te 
werken aan het verstevigen van het online 
onderwijsprogramma voor de gehele maand mei. 
Daarnaast werken we het scenario voor na 1 juni uit. 
Hierbij houden we rekening met de landelijke 1,5 
meter richtlijn, de hygiënemaatregelen en de 
uitkomsten van de door u ingevulde enquête (zie 
hiernaast). We zullen u zo snel als mogelijk 
informeren over de definitief gemaakte keuzes. 
Kortom: een spannende, lastige en uitdagende 
periode ligt voor ons! We hopen op uw begrip en 
medewerking voor de keuzes die we maken. 

Personeel 
 
Naast alle maatregelen en aanpassingen rondom het 
coronavirus, zijn we als school ook druk bezig met 
onze normale werkzaamheden, zoals de formatie voor 
volgend schooljaar.  
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid 
van een aantal collega’s (Gijsbert van 
Bergenhenegouwen, Hans Schippers, Piet v/d Harst 
en Ingrid Omvlee), omdat zij van hun welverdiende 
pensioen gaan genieten. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar verwelkomen 
wij ook al een aantal nieuwe collega’s. 
Voor de vakken Frans, Wiskunde, Geschiedenis, 
Engels, Natuurkunde en Economie hebben we 
inmiddels goede versterking kunnen vinden. En ook 
zijn we geslaagd in de zoektocht naar een nieuwe 
zorgcoördinator.  
 

Enquête Coronacrisis 

 
Onlangs hebben we u gevraagd om een enquête voor 
ons in te vullen over het welbevinden thuis en de 
ervaringen rondom het onderwijs op afstand.  
Dank aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. 
Gelukkig kunnen we concluderen dat het over het 
algemeen goed gaat bij de meeste leerlingen thuis. 
Mocht uit de enquête blijken dat u of uw kind aangeeft 
dat dit anders is, dan bespreken we deze situatie met 
de leerjaarcoördinatoren en mentoren. Indien dit nog 
niet door u of uw kind is aangegeven, volgt er een 
contactmoment.  
Verder hebben we u gevraagd naar de ervaringen met 
het onderwijs op afstand.  
Hieruit is gebleken dat de meeste leerlingen 
gemiddeld 4 uur per dag aan schoolwerk besteden. 
Verder wordt door ouders aangeven dat er meer 
duidelijkheid moet komen over de taken van de 
leerlingen en de wijze waarop deze worden 
aangeboden (in Magister, via een studiewijzer, op de 
ELO, via de mail, etc.).  
Ook wilt u meer zicht hebben op het schoolwerk van 
uw kind en heeft u behoefte aan meer klassikale 
instructiemomenten van de docent.  
Leerlingen geven aan dat zij over het algemeen goed 
op de hoogte zijn van wat er gedaan moet worden en 
dat de hoeveelheid huiswerk goed is.  
Ook geven zij aan bij welke vakken nog wel 
onduidelijkheid is. Met deze feedback gaat ons team 
de komende weken aan de slag! 
 
 

 

 

 

 



 

 

Activiteiten  

Alle activiteiten tot aan het einde van het schooljaar 
zijn afgelast. Als er straks meer bekend is voor wat 
betreft de maatregelen vanuit het kabinet, zullen we 
gaan kijken hoe we dit eventueel anders kunnen gaan 
invullen. 

 

Tijdpad SE/CE 
 
4 - 9 mei: Praktische opdrachten + toetsen SE 3 
 
12 + 13 mei: Inhaal SE-toetsen 
 
18 mei: deadline SE-cijfers + controle 
 
20 mei: controle SE-lijsten leerlingen 
 
Vanaf 21 mei: Herkansing SE 3 
  
27 mei: deadline cijfers Herkansing SE 3 
 
2 + 3 juni: Herkansing volledig SE (mondeling) 
 
4 juni: officiële uitslag eindexamen 
 
Vanaf 5 juni: mogelijkheid ResultaatVerbetertoetsen 
(landelijk) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

Voor de volledige planning verwijzen we graag naar 
onze site: https://gasthuislaan.isw.info/site/nl/rooster-
en-planning/agenda . 

 

Datum Activiteit 

4 mei Normale lesdag (geen live lessen, 
ivm bijeenkomst docenten) 

5 mei Bevrijdingsdag 

2 juni Mogelijke aanpassingen 
onderwijsprogramma 

4 juni Uitslagen eindexamens 
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