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Aan ouders/verzorgers en leerlingen van de scholen van SIVOG 

Betreft: Richtlijnen en kaders vanuit de stuurgroep naar aanleiding van de kabinetsbesluiten van 21 april jl. 

Datum: 24 april 2020 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,  

Tijdens de persconferentie van dinsdag 21 april jl. gaf premier Rutte aan dat hij hoopt dat de middelbare 

scholen na 1 juni weer open mogen. Het kabinet heeft de scholen gevraagd alvast na te denken over de 

organisatie van fysiek onderwijs vanaf dat moment, met inachtneming van de 1,5 meter maatregel. 

De stuurgroep Corona van SIVOG is vervolgens bijeengekomen om de richtlijnen tot aan de zomervakantie 

uit te werken. De stuurgroep heeft zich laten leiden door het idee dat de richtlijnen vermoedelijk ook na de 

zomervakantie toepasbaar dienen te zijn: we moeten er rekening mee houden dat de 1,5 meter regel nog 

geruime tijd zal gelden en dat ook meerdere “lock-downs” niet uitgesloten zijn. Daarnaast vinden wij het van 

belang dat de scholen een duidelijke, herkenbare structuur bieden. Leerlingen, ouders en collega’s hebben 

daar baat bij.  

Zoals u/je weet hebben de drie scholen kort voor de Pasen enquêtes uitgezet onder de leerlingen en de 

docenten. Doel was de eerste ervaringen met het onderwijs op afstand in kaart te brengen en op basis 

daarvan eventuele verbeteringen aan te brengen. Uit de enquêtes blijkt dat leerlingen en docenten behoefte 

hebben aan een duidelijkere (dag)structuur en meer eenduidigheid. De stuurgroep heeft zich bij de 

uitwerking mede hierdoor laten leiden. 

De stuurgroep hanteert, voor alle drie de scholen, de volgende kaders: 

1. In de ochtend wordt, met ingang van maandag 4 mei, op basis van een vast, gecomprimeerd 40-
minuten rooster lesgegeven. De uitwerking voor de eigen school wordt u/je nog in deze vakantie 
toegezonden. 

2. In de middag is er ruimte voor -onder meer- opdrachten van de vakken die niet in het gecomprimeerde 
rooster zijn opgenomen en (eventueel) online vragenuren per docent. Vanaf 2 juni hopen wij 
sportactiviteiten voor alle leerlingen te kunnen organiseren op de velden van het Vituscollege, 
vanzelfsprekend met inachtneming van de 1,5 meter regel.  

De stuurgroep wil voor de afronding van het schooljaar de volgende uitgangspunten hanteren: 

1. Wij gaan met het onderwijs op afstand door tot 1 juni; zodra wij de informatie over de periode vanaf 2 
juni hebben gekregen informeren we u/je over het vervolg. 

2. Alle toetsweken vervallen; deze tijd wordt ingezet voor herstelactiviteiten voor de leerlingen. 
Toetsweken voor de voorexamenklassen kunnen, zo nodig, wel doorgang vinden.  

3. Vanaf 11 mei kan er per vak online getoetst worden: maximaal 2 toetsen per vak op afstand op vooraf 
vastgestelde toetsmomenten. Deze toetsen bieden inzicht in waar de leerlingen nu staan wat betreft 
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de beheersing van de stof en zullen meewegen in de besluiten over de overgang (samen met de 
beoordeling van de deelname aan het onderwijs op afstand).  

4. De overgangsregeling wordt aangepast, de stuurgroep werkt de voorstellen hiervoor uit. De 
voorstellen worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraden van de drie scholen. Ook worden daar 
waar nodig de PTA’s voor de voorexamenklassen aangepast. U/je ontvangt de informatie daarover in 
de loop van mei. 

De schoolgebouwen blijven vooralsnog gesloten, met uitzondering van de herkansingstoetsen voor de 

examenklassen. De opvang voor kinderen van ouders met vitale beroepen wordt gecontinueerd. Daarnaast 

starten wij met opvang voor leerlingen die een moeilijke thuissituatie hebben of om een andere reden thuis 

niet goed aan de slag kunnen. U kunt uw kind uiterlijk tot donderdag 30 april (opnieuw) opgeven voor beide 

vormen van opvang via info@sivog.nl, graag met motivatie waarom opvang gewenst is. 

Wij hopen op deze wijze, binnen de gegeven situatie, samen met onze leerlingen het schooljaar goed te 

kunnen afronden.  

 

Met vriendelijke groet,  

Ron Bosman en Petra Laseur 

Bestuur SIVOG 
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