
 

 

 
 
 
Bussum, 16 april 2020 

Beste leerling, 

Zo vlak voor de meivakantie ontvang je van ons afdelingsleiders een mail om je nader 
te informeren over de afgelopen periode en om vooruit te kijken naar de rest van het 
schooljaar.  

Half maart werden we met z’n allen overvallen door het bericht dat de scholen dicht 
gingen, 18 maart gingen we officieel dicht en vanaf dat moment begonnen we allemaal 
te werken en te wennen aan het online werken oftewel ‘het onderwijs op afstand’. Het 
was voor zowel jou, als voor je ouders en je docenten even zoeken, maar inmiddels 
zitten we in een aardig ritme en heeft iedereen het online lesgebeuren onder de knie. 
Wij als afdelingsleiders hebben bewondering voor zowel de leraren, als de leerlingen 
als we zien hoe snel jij en je klasgenoten  het thuiswerken hebben opgepakt. 

Terugkijkend zien we ook dat toetsperiode 3, die in de week dat we de school moesten 
sluiten zou starten, werd uitgesteld. Omdat de sluiting maar voortduurde hebben we 
TP3 uiteindelijk moeten laten vervallen. Mochten we terug op school komen dan zitten 
we al te ver in P4 en hebben we daar echt al onze tijd voor nodig. Daarom past een 
(extra) toetsperiode 3 niet meer in het programma. Hoe we omgaan met de invloed die 
dit heeft op je eindcijfers zullen we na de meivakantie moeten bepalen als we weten of 
we weer naar school kunnen.  

Dinsdag 21 april zal Nederland door premier Rutte geïnformeerd worden over het 
vervolg van de corona-maatregelen en dat zal voor een groot deel bepalen hoe we 
verder gaan na de meivakantie. Mochten de scholen weer opengaan dan wordt het 
inplannen en maken van toetsen een stuk minder gecompliceerd dan wanneer we deze 
online moeten zien af te nemen. We zullen jullie na 22 april berichten over hoe het gaat 
na de meivakantie. 

Terugkijkend zien we ook dat je opdrachten via Classroom en Magister hebt ingeleverd 
en deze, samen met je werkhouding, tijdens de online lessen worden 
beoordeeld.  Deze geven docenten, mentoren, jou en je ouders een beeld van hoe je je 
in deze tijd inzet voor school. Deze werkhoudingskolommen vervangen op dit moment 
de cijfermatige beoordelingen, maar zullen ook worden meegenomen in de 
overgangsvergaderingen aan het einde van het jaar. 

Hoe P4 getoetst zal worden en in welke omvang zal ook afhangen van de beslissingen 
die 21 april vallen. In ieder geval  zal er in de rest van dit schooljaar weer toenemend 
voor een cijfer worden getoetst en die cijfers zullen gewoon meetellen. Dat betekent dat 
iedereen, hoe je er nu ook voorstaat, de schouders eronder zal moeten blijven zetten, 
de lessen online bij zal moeten wonen en het huiswerk en de opdrachten zal moeten 
maken en inleveren. Sta je nu goed, houd dat zo. Sta je nu matig of slecht, laat je dan 
van je beste kant zien en pak de cijfermatige kansen die nog gaan komen. Zorg dat de 
kolommen werkhouding een positief beeld laten zien en dan is nog alles mogelijk. 

Voor nu een fijne vakantie, al zal deze natuurlijk wel anders verlopen dan voorgaande 
jaren. Pak je rust in de meivakantie, dan zien we elkaar weer fris en bijgetankt online of 
op school. 

Met vriendelijke groet, 

De afdelingsleiders van het Willem 


