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Deventer, 23 april 2020
Beste leerling van De Boerhaave,
We hebben dinsdagavond de minister-president horen spreken. De scholen voor voortgezet
onderwijs blijven nog een tijdje dicht. De scholen hebben de opdracht om ‘anderhalve-meteronderwijs’ voor 1 juni voor te bereiden. We gaan dus na de meivakantie sowieso door met de
‘lessen op afstand’. Dat is natuurlijk niet ideaal, maar jij en jouw docenten hebben tot nu toe
laten zien dat je heel goed met deze situatie om kan gaan. Wij (de directeur en de
teamleiders) zijn heel erg trots.
We gaan vanaf nu nadenken over dat anderhalve-meter-onderwijs voor na 1 juni. Daar
kunnen we nu dus nog niets over zeggen. Wel kunnen we iets zeggen over de overgang
naar het volgende schooljaar. Want het einde van het schooljaar komt al in zicht. In een
normaal schooljaar zouden we nu al veel beter in staat zijn om aan te geven wat jouw niveau
is. Maar vanwege de ‘lessen op afstand’ heb je tot nu toe veel minder toetsen gehad dan in
een normaal schooljaar. En het onderwijs is (hoe goed we het ook gedaan hebben) toch
anders geweest. We hopen nog toetsen te kunnen afnemen in juni, maar ten eerste weten
we niet zeker of de scholen weer opengaan en ten tweede kan die ene toets natuurlijk niet
allesbepalend zijn voor de overgang.
In de eerste helft van juni sturen we het ‘voorlopig plaatsingsadvies’ naar alle ouders. We
kijken dan natuurlijk niet alleen naar de cijfers. Dat zou niet eerlijk zijn. We kijken ook naar
wat je hebt laten zien in de afgelopen periode. Dat advies bespreken we met jou en met jouw
ouders (als ze daar behoefte aan hebben).
De meeste leerlingen zullen in dezelfde leerroute blijven. Maar het kan ook zijn dat het
voorlopig plaatsingsadvies een lagere leerroute aangeeft. Of dat het verstandig is om een
ander profiel te kiezen (geldt alleen voor klas 3). Het zou vreemd zijn als dat advies als een
verrassing komt. Als jij (of jouw ouders) het daar niet mee eens bent, dan gaan we gewoon
het gesprek aan.
Voor de havo/vwo-brugklassen ligt het iets anders. Voor deze brugklassers breekt de
periode aan waarin we normaal gesproken de keuze maken, havo of atheneum. Voor de
meeste leerlingen is het wel helder welke route het wordt. Maar er zijn ook leerlingen voor
wie deze keuze minder duidelijk is. We kijken aan het eind van het schooljaar of het
wenselijk is om een 2 havo-vwo klas te vormen. Lukt dat niet (bijvoorbeeld omdat we geen
klas vol krijgen) dan kijken we na de eerste periode in het nieuwe schooljaar nog een keer
goed of deze leerling wel op de juiste plek zit. We willen dat niemand de dupe wordt van
deze corona-periode. We willen ook duidelijk zijn voor leerlingen die al minder goed
scoorden voordat de coronacrisis begon en waarvoor een Mavo-route beter zou zijn. Val je
onder deze groep, dan gaan we natuurlijk in gesprek met jou en jouw ouders. Daar gaan we
vast uitkomen.
Maar gelukkig kan jij en je docenten de komende anderhalve week even bijkomen. Geniet
van de meivakantie. Zet de laptop maar even ‘op afstand’.
Met vriendelijke groet,
H.H.J. Vellener
Directeur De Boerhaave
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