Duiven, 21 april 2021

Beste leerling, ouder, of verzorger,

Iedereen komt inmiddels alweer een aantal weken regelmatig terug op school. De komende tijd is er
ruimte om dat wat vaker te doen. Deze brief is bedoeld om jullie daarover informatie te geven.
Deze brief gaat in op:
1.
2.
3.
4.

Waarom kun je weer vaker naar school?
Vanaf wanneer ga je weer vaker naar school?
Hoe weet ik wanneer ik op school moet zijn?
Hoe gaat het verder met de toetsen?

1. Waarom kun je weer vaker naar school?
De komende tijd hebben de examenleerlingen facultatieve lessen en starten de examens. Dat
betekent dat de lokalen die nu gebruikt worden voor de examenklassen vrijkomen. Daardoor
ontstaat er ruimte in school. Tegelijkertijd zijn nieuwe ruimtes nodig voor het afnemen van de
examens. De roostermakers bekijken steeds hoeveel klassen extra naar school kunnen komen.
2. Vanaf wanneer ga je vaker naar school?
Dat verschilt per gebouw:
•
•

Op de Eltensestraat is er al ruimte om direct na Hemelvaart klassen extra naar school te laten
komen. Dat is vanaf 17 mei.
Op Saturnus ontstaat daarvoor pas ruimte ná de examens, vanaf 31 mei a.s.

In de drie dagen tussen de meivakantie en Hemelvaart (dus 10, 11 en 12 mei) kom je naar school
volgens het schema dat eerder is gecommuniceerd.
3. Hoe weet ik wanneer mijn klas op school moet zijn?
Vanaf 17 mei hebben we alles verwerkt in Zermelo en kun je weer net als nu op je rooster zien
wanneer je schooldagen zijn en wanneer je thuis werkt.

4. Hoe gaat het verder met de toetsen
Je hebt ook de komende tijd toetsen. Soms kom je daarvoor net als nu apart naar school of naar de
OGtent, soms heb je een toets voor of na de lesdag. We vinden het belangrijk dat de lestijd op
school, zo weinig mogelijk ingenomen wordt door toetsen. Nu je echter weer wat vaker op school
komt, kunnen er beperkt (korte) toetsen in de les worden afgenomen. Dat vermindert de druk op
andere momenten weer.

Ik hoop je voldoende te hebben ingelicht. Voor eventuele vragen kun je terecht bij je
leerjaarcoördinator.

Met vriendelijke groet, namens het MT,

Léon Lucas
Rector

