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De school gaat weer open!
Je hebt het natuurlijk al lang gehoord: de scholen voor voortgezet onderwijs gaan in
Nederland vanaf dinsdag 2 juni weer open. Dat is natuurlijk hartstikke fijn. Eindelijk
jouw klasgenoten weer zien! Maar het onderwijs moet wel ‘op anderhalve meter’. We
kunnen dus niet zomaar met z’n allen tegelijk weer naar school komen. We gaan
ervan uit dat je met ongeveer tien leerlingen in een lokaal kunt zitten.
Voor De Boerhaave geldt dat we nog maar een paar weken voor de zomervakantie
zitten. We willen nog een toetsweek organiseren, waardoor er niet veel lesdagen
overblijven. Het lijkt ons daarom niet logisch jullie voor deze negen (!) dagen een
compleet nieuw les- en dagritme op te leggen. Daarom gaan we door met het
thuisonderwijs zoals je gewend bent van de afgelopen maanden.
Je vraagt je nu vast af: wat verandert er dan vanaf 2 juni? Naast de online lessen
willen we dat je twee weken één ochtend of middag op school komt. Om elkaar weer
te ontmoeten, om te weten hoe het met de ander gaat, om iets leuks met elkaar te
doen. Een beetje zoals vroeger, maar dan met 1,5 meter afstand. Als je op school
komt, geven we geen theoretische lessen. Die hebben jullie al voldoende gehad in
de afgelopen twee maanden! We hebben voor jullie een programma bedacht van vier
lessen van veertig minuten.

Een ochtend of middag op De Boerhaave
- Een mentorles:

Je zit met tien leerlingen en de mentor in een lokaal. Hoe gaat
het met iedereen? We maken er een gezellige les van.

- LO-les:

De gymzalen en het veld zijn de enige plekken op school waar
alle leerlingen uit een klas op anderhalve meter afstand kunnen
staan. Daar maken we gebruik van! Lekker bewegen en plezier
hebben, samen met al jouw klasgenoten.

- Twee ‘doe-lessen’: Handvaardigheid, tekenen, techniek of ‘bewegen’. Bezig zijn
met je handen. Ook in tientallen.

Toetsweek
We organiseren een toetsweek, van 15 t/m 23 juni. We gaan onze docenten vragen
of voor elk vak een toets nodig is. Het kan zijn dat je niet voor elk vak een toets krijgt.
Krijg ik een cijfer voor die toets? Daarover het volgende: Jullie hebben sinds maart
vooral toetsen gehad die ‘formatief’ waren. Dat wil zeggen dat ze jou en de docent
duidelijk maken of je de stof wel of nog niet beheerst. Het cijfer voor zo’n toets heeft
een andere betekenis dan een cijfer voor een toets die je voor maart hebt gehad. Dat
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zul je begrijpen. Sinds maart hebben alle toetscijfers de weging ‘0’ gekregen, en dat
geldt straks ook voor alle toetsen van de toetsweek.

Overgang naar het volgende schooljaar
Er komt dus geen ‘eindcijfer’. Dat is ook niet nodig, want de docenten hebben een
goed beeld van hun leerlingen. Jullie hebben de laatste maanden goed of minder
goed meegedaan, jullie hebben huiswerk en oefentoetsen gemaakt. De meeste
leerlingen zullen dan ook gewoon over gaan. Maar als we twijfelen, dan zullen wij als
school dat ook aangeven. Dat doen we in de ‘voorlopige plaatsing’. Voor de tweedeen derdeklassers is deze voorlopige plaatsing al in april geformuleerd. De docenten
van de brugklassen gaan dat begin juni doen.
Rond 12 juni sturen we de ‘voorlopige plaatsing’ naar alle ouders. Dan weten alle
ouders en leerlingen welk beeld de school van jullie heeft. Voor de brugklassers die
in een havo/vwo klas zitten, ligt de overstap naar de volgende klas iets
ingewikkelder. Er moet een keuze worden gemaakt tussen havo en atheneum. Van
de meeste leerlingen weten we prima of het havo of atheneum wordt. Maar voor
sommige leerlingen is dit nog niet zo duidelijk. Deze leerlingen krijgen nog een jaar
om die keuze te maken. Zij gaan volgend schooljaar verder in een 2 h/v klas.

Overdrachtsdocument
Op het eind van het schooljaar krijg je geen rapport met cijfers. We gaan voor jou
een ‘overdrachtsdocument’ schrijven. Daarin zetten we welk beeld we van je hebben,
wat goed gaat en waar je het komende schooljaar nog aan moet werken.
En belangrijk om alvast te weten: in de laatste week van dit schooljaar organiseren
we activiteiten en een leuk afscheid van dit ‘gekke’ schooljaar.

Tot slot
Volgende week krijg je een rooster voor de twee lesweken en voor de toetsweek. We
sturen je ook een protocol. Daarin leggen we uit hoe de fiets- en looproutes zijn.
Welke hygiëne-maatregelen je in acht moet nemen, hoe we om gaan met
bijvoorbeeld de pauze en het toiletgebruik. Maar eerst lekker genieten van de
komende vrije dagen. Het wordt mooi weer!

Menny Vellener
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