
 

 

Bussum, 4 januari 2020 
 
Betreft: nieuwjaar, online-onderwijs en onderwijsresultaten 
 
 
Beste leerlingen, ouders en verzorgers, 
 
In de eerste plaats wil ik jullie1 een heel gelukkig 2021 wensen! Ik hoop dat jullie ondanks alle 
beperkingen toch fijne feestdagen hebben gehad. 
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iets met jullie te delen over COVID, online-
onderwijs, de centrale examens en over onderwijsresultaten. 
 
COVID 
Zoals jullie weten, hebben wij met de drie scholen van het SIVOG (Willem de Zwijger College, 
Vituscollege en Vitusmavo) sinds enige tijd de beschikking over een coronateam dat zich 
bezighoudt met bron- en contactonderzoek, overleg met de GGD, advisering aan leerlingen, 
ouders/verzorgers en medewerkers en advisering aan de schoolleidingen. Dankzij het 
coronateam hebben wij de beschikking over allerlei actuele gegevens op basis waarvan 
besluiten kunnen worden genomen. Graag deel ik enkele data met jullie die betrekking hebben 
op de periode van eind oktober t/m 16 december vorig jaar. Zie de grafiek hieronder. Het 
donkergekleurde deel van de balk is het aantal leerlingen dat positief getest was en thuis moest 
blijven. Het lichtgekleurde deel is het aantal leerlingen dat om andere redenen thuis moest 
blijven (klachten, in afwachting van een test, in quarantaine vanwege een familielid). Jullie zien 
dat het aantal positieve leerlingen na 24 november snel is afgenomen en zelfs gedaald tot nul. 
Dat is natuurlijk heel mooi. Helaas is het aantal leerlingen dat om andere corona-gerelateerde 
redenen thuis moet blijven niet evenredig mee-gedaald. Wij blijven alle ontwikkelingen ook in 
het nieuwe jaar op deze manier volgen, om zo tijdig de juiste maatregelen te kunnen nemen 
wanneer dit nodig is. 
 
  

                                                 
1 Ik spreek leerlingen met ‘je’ aan en ouders/verzorgers met ‘u’. Vanwege de leesbaarheid 
gebruik ik hier ‘jullie’. 



 

 

Sluiting scholen en wat dit voor jou betekent 
Zoals ik jullie eerder schreef, gaf de overheid de VO-scholen de opdracht de school te sluiten 
vanaf 16 december 2020, met drie uitzonderingen: (1) examenleerlingen, (2) 
voorexamenleerlingen voor zover het de schoolexamens betreft, (3) leerlingen die zich in een 
kwetsbare positie bevinden. 
 
In mijn brief van kort voor de kerstvakantie, schreef ik al wat dit voor onze leerlingen betekent. 
Onderstaande is voor het grootste deel een herhaling hiervan: 
 
Zit je in de examenklas, dan ga je de komende weken gewoon naar school en maak je gewoon 
toetsen. Wel hebben we de schriftelijke toetsen verplaatst naar vrijdag 15 januari-vrijdag 22 
januari. De mondelinge toetsen worden ingeroosterd vanaf vrijdag 15 januari. Periode 3 begint 
op maandag 25 januari.  
 
Zit je in de voorexamenklas (dus 4 havo of 5 VWO/gymnasium) of 4 VWO, dan volg je online-
onderwijs vanaf maandag 4 januari t/m donderdag 14 januari. Je komt wel naar school voor 
PTA-toetsen (ook als die morgen of overmorgen plaatsvinden). Ook deze toetsperiode duurt 
van vrijdag 15 januari tot vrijdag 22 januari. Periode 3 begint op maandag 25 januari. 
 
Voor alle overige leerlingen geldt: je volgt online-onderwijs vanaf maandag 4 t/m vrijdag 15 
januari. De toetsweek van periode twee vindt plaats vanaf maandag 18 t/m vrijdag 22 januari. 
Periode 3 begint op maandag 25 januari. 
 
Bovenstaande tekst wijkt op twee onderdelen af van die welke ik kort voor de kerstvakantie 
verspreidde: (1) de planning van de mondelinge toetsen voor de examenklassen is gewijzigd, 
omdat we bij het plannen ontdekten dat wat we aanvankelijk wilden niet uitvoerbaar is, (2) ‘zit 
je in de voorexamenklas (dus 4 havo of 5 VWO/gymnasium)’ is vervangen door: ‘Zit je in de 
voorexamenklas (dus 4 havo of 5 VWO/gymnasium) of 4 VWO.’ 
 
Alle leerlingen ontvingen inmiddels een toetsrooster. 
 
On line 
Vanaf 4 januari worden alle lessen voor alle klassen - met uitzondering dus van de lessen voor 
de examenklassen - online via Google Meet aangeboden. De meeste leerlingen weten hoe dit 
werkt. Voor de zekerheid stuurden wij via de magister-mail nogmaals een instructie waarin is 
beschreven hoe zij in de online lessen kunnen komen. Belangrijk om te weten:  we gebruiken 
als code om in de online les te komen het lokaalnummer zoals dat in de magister-
agenda vermeld staat. Als het je niet lukt om in de online-les te komen, geef dit dan alsjeblieft 
door aan je mentor, zodat we meteen aan een oplossing kunnen werken. 
 
Centrale examens 
Misschien hebben jullie in de media inmiddels iets gehoord of gelezen over de centrale 
examens van dit schooljaar: er komt meer tijd voor het afnemen van de examens, er wordt 
goed naar de normering van de examens gekeken en er komt een extra 
herkansingsmogelijkheid. Verder wordt na de voorjaarsvakantie opnieuw bekeken of deze 
maatregelen voldoende zijn in verband met de situatie met het coronavirus. Wij gaan ons de 
komende dagen verdiepen in alle wijzigingen. Vervolgens zullen we alle examenleerlingen en 
hun ouders/verzorgers informeren over de gevolgen hiervan. 
 
Onderwijsresultaten 
De inspectie voor het onderwijs stuurt elke VO-school jaarlijks een overzicht van de resultaten 
van die school vergeleken met de resultaten van andere, vergelijkbare VO-scholen. 
(Vergelijkbaar betekent in ons geval dus – simpel gezegd – dat wij worden vergeleken met een 



 

 

scholen waarvan de doelgroep min of meer vergelijkbaar is met die van ons.) Onlangs 
ontvingen wij deze rapportage. De inspectie heeft gekeken naar de volgende criteria: 

 onderbouwsnelheid (anders gezegd: blijven er niet teveel leerlingen zitten in de 

onderbouw) 

 bovenbouwsnelheid havo (blijven er niet teveel leerlingen zitten in de bovenbouw van de 

havo) 

 bovenbouwsnelheid vwo (idem bovenbouw vwo) 

 onderwijspositie ten opzichte van advies basisschool (anders gezegd: stromen er niet teveel 

leerlingen af naar een lager niveau dan geadviseerd door de basisschool) 

 examencijfers havo 

 examencijfers vwo 
 
Ik ben trots dat ik kan melden dat het Willem op elk van de criteria (soms ruim) boven de norm 
van de inspectie scoort. Binnenkort worden de resultaten gepubliceerd op de website 
‘scholenopdekaart.nl’. 
 
Tot slot 
Hebben jullie vragen over bovenstaande, neem dan contact op met je mentor/de mentor van 
uw zoon of dochter. 
 
Ik hoop enorm dat wij vanaf maandag de 18e weer alle leerlingen op school mogen 
verwelkomen. En ik hoop ook dat wij in de loop van dit schooljaar weer ouders op school 
kunnen ontvangen. Ik vind het zelf erg jammer dat ik de inmiddels vijf maanden dat ik hier werk 
nog maar weinig ouders in levenden lijve heb ontmoet. Ik hoop dat daar in 2021 verandering in 
komt. 
 
Voor de periode tot maandag de 18e roep ik alle leerlingen op om – hoe lastig dit soms ook is – 
alles op alles te zetten om op een serieuze manier het on line-onderwijs te volgen. In deze 
roerige tijden zijn de lessen echt onmisbaar! 
 
Ik wens jullie nogmaals een heel mooi 2021. Tot ziens! 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Jan Adels 
rector Willem de Zwijger College 


