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Nieuwsbrief 7 De Boerhaave in Corona-tijd
Deventer, 23 april 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Sinds dinsdagavond 21 april weten we dat de scholen voor voortgezet onderwijs nog tot en
met 1 juni gesloten blijven. Dat betekent dat het onderwijs-op-afstand, zoals we dat sinds 16
maart verzorgd hebben, voorlopig blijft bestaan. Of we inderdaad vanaf 2 juni de school weer
open kunnen doen, wordt naar verwachting op 13 mei door het kabinet bekend gemaakt.
Daarover zullen we u op dat moment verder berichten.
We voelen ons op De Boerhaave ook de laatste weken weer erg gesteund door de vele
reacties die we van u als ouders krijgen. Dat zijn vaak complimenten en bemoedigende
woorden, maar ook de puntjes van kritiek geven ons de indruk dat we in de driehoek schoolouders-leerling goed samen optrekken. Dat is fijn, want alleen op die manier krijgen we het
best denkbare onderwijs op dit moment. We hebben bewondering voor onze leerlingen die
zich van hun allerbeste kant laten zien. Ook zij doen hun best om de lessen en de studie zo
goed mogelijk aan te pakken. We zijn echt een beetje trots op ze! Wij denken dat we de
leerlingen die het toch wel wat moeilijker vinden, goed in de gaten hebben zodat we daar
passende actie op kunnen ondernemen.
Er komen steeds meer vragen over hoe wij aan het einde van het schooljaar omgaan met de
bevordering van leerlingen naar het volgende schooljaar. De rest van deze brief gaat
daarover. Daarbij is het niet van belang of er vanaf 2 juni wel of geen lessen gegeven
worden. In beide gevallen zullen we op onderstaande manier te werk gaan.
In onderlinge afstemming tussen de scholen van het Etty Hillesum Lyceum werken wij bij de
overgang naar volgend schooljaar vanuit de dezelfde uitgangspunten. Aan het eind van het
schooljaar geeft de docentenvergadering een goed beargumenteerd advies over de
plaatsing van uw kind in het volgende schooljaar. Natuurlijk hebben we de
overgangsrichtlijnen; deze zijn echter gebaseerd op cijfers. En aan cijfers ontbreekt het ons
juist gedurende de laatste maanden van dit schooljaar. Daarom zullen we vóórdat we de
plaatsing definitief maken, nadrukkelijk contact met u als ouders/verzorgers zoeken om te
bespreken wat het beste is voor uw kind. Daarnaast gebruiken we natuurlijk ook nog veel
andere informatie. Bijvoorbeeld:
• De cijfers zoals deze tot 16 maart behaald zijn en in Somtoday staan;
• De aanwezigheid tijdens lessen gedurende het afstandsonderwijs;
• De actieve houding van de leerling tijdens het afstandsonderwijs;
• De voortgang en kwaliteit van opdrachten en eventuele toetsen;
• Het beeld dat het docententeam van de studievaardigheden en de capaciteiten van uw kind
heeft gekregen.
Al deze informatie, samen met wat er in het gesprek met u naar voren komt, zal leiden tot
een definitieve plaatsing voor het volgende schooljaar. In de praktijk betekent dat dat u de
volgende stappen van ons verwachten kunt:
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1. We blijven tot aan de laatste schoolweek de leerlingen lessen, toetsen en opdrachten
aanbieden. Als de school vanaf 2 juni inderdaad opengaat zullen we kijken of het
mogelijk is om nog een aantal toetsen af te nemen op school. Dat zullen geen
allesbepalende toetsen zijn, maar ze zijn bedoeld om een zo compleet mogelijk beeld te
krijgen van de vorderingen van uw kind.
2. Brugklassen. In de eerste helft van juni ontvangt u een brief met een voorlopig
plaatsingsadvies voor het komende schooljaar voor uw kind. In verreweg de meeste
gevallen zal dat helemaal passen bij uw verwachting. Mocht u het niet eens zijn met dit
voorlopige advies, dan kunt u contact opnemen met de school. In de brief zal worden
aangegeven hoe dat moet.
3. Klas 2 en 3. U hebt een week geleden al in SOM kunnen lezen wat het voorlopig
plaatsingsadvies is. In die gevallen waarin dat nog niet zichtbaar was, heeft de mentor
contact met u gehad. U ontvangt half juni een brief waarin het voorlopig plaatsingsadvies
nogmaals is aangegeven.
4. We gaan ervan uit dat we voor alle leerlingen samen tot een goede keuze komen. Mocht
dat in een uitzonderlijk geval niet zo zijn dan is de keuze uiteindelijk aan u.
5. Eind juni ontvangt u een definitief plaatsingsadvies. Wij vragen u de uiteindelijke keuze
digitaal aan ons te bevestigen. Hoe dat moet zullen we dan aangeven.
Leerlingen verschillen erg van elkaar. Dat verschil zal er ook zijn met betrekking tot een
mogelijk opgelopen achterstand aan het einde van het schooljaar. Daarom maken we voor
elke leerling een overgangsdocument waarin per vak de stand van zaken aangegeven wordt.
Daarmee zorgen we ervoor dat de docenten in het nieuwe schooljaar goed kunnen
aansluiten bij waar de leerlingen op dat moment zijn.
De hele werkwijze zoals hierboven beschreven geldt alleen voor schooljaar 2019-2020. We
denken op deze manier goed rekening te houden met de bijzondere manier van onderwijs in
de laatste maanden van het schooljaar. Niemand mag hiervan de dupe worden en we
proberen samen met u te doen wat het meest in het belang van de leerling is.
Tot slot
In de jaarplanning van De Boerhaave, zoals u die op onze website kunt vinden, staat voor 11
en 19 juni een zogenaamde ‘onderwijsontwikkeldag’ gepland. Dat zijn dagen die uit de
onderwijs cao voortvloeien waarop docenten lessen, lesprogramma’s en oefenmaterialen
kunnen ontwikkelen. Wij gaan de dag van 11 juni naar voren halen en op 6 mei plannen, dus
aansluitend aan de meivakantie. Wij doen dat gezien de grote hoeveelheid tijd die docenten
momenteel moeten steken in het voorbereiden van lessen-op-afstand.
Op 13 mei zal het kabinet bekend maken of de scholen vanaf 2 juni weer open kunnen. Kort
na 13 mei ontvangt u van ons een herziene jaarplanning voor het resterende deel van het
schooljaar.
We staan aan de vooravond van een vakantie. Ik zie dat die voor zowel docenten als
leerlingen welverdiend is. Ik wens u een fijne tijd toe.
En net als in eerdere brieven vermeld: als er vragen of suggesties zijn: mail gerust naar
info.deboerhaave@ettyhillesumlyceum.nl.
Met vriendelijke groet,
H.H.J. Vellener
Directeur De Boerhaave
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