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Beste leerlingen en ouders, 
  
Hopelijk hebben jullie allemaal een fijn Paasweekend achter de rug en zijn jullie op dit moment vol goede 
moed bezig met jullie toetsen van LE-week 3. 
Dit bijzondere schooljaar is zo ongeveer driekwart op weg. Voor de examenkandidaten zit de spannende 
periode rondom de centrale examens er al aan te komen. Tegen jullie zeggen we met extra nadruk: Succes 
allemaal! 
 
Voor alle andere leerlingen is er nog periode 4. Het lijkt erop dat de overheid, gezien de situatie rondom het 
coronavirus, in elk geval tot aan de zomervakantie vasthoudt aan het gedeeltelijk openen van de scholen. 
Afgelopen periode hebben we binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk fysieke les door kunnen laten gaan 
door iedereen de helft van de tijd op school les te geven. Op de dagen dat je niet op school aanwezig bent, 
werk je thuis aan de opdrachten. 
Dit laatste gaat vaak goed, maar niet altijd. Sommigen van jullie vinden het lastig om het ‘leerritme’ vast te 
houden op de ‘thuiswerkdagen’.  
Nu het vooruitzicht is dat het we nog een aantal maanden zo doorgaan, hebben we besloten om in periode 4 
voor leerjaar 1, 2 en 3 ook op de ‘thuiswerkdagen’ verplichte aanwezigheid te vragen. Minimaal de eerste 10 
minuten van elke les ben je online aanwezig. Dit geldt niet voor leerlingen in leerjaar 4, 5 en 6. 
  
Met deze verplichting, waarbij we ook de absentie bijhouden, helpen we jullie bij het aanbrengen van ritme 
op de dagen dat je niet op school bent. Jullie mentoren spreken jullie regelmatig over de invulling van de 
dagen dat je thuis werkt. De basis van ons onderwijs blijft het fysieke onderwijs op school tijdens de helft 
van de onderwijstijd. We blijven wel elke les streamen voor leerlingen die in quarantaine zitten of de les (na 
de eerste 10 minuten) vrijwillig willen volgen. 
  
Als je vragen hebt kun je deze uiteraard stellen aan je mentor of teamleider. 
  
Veel succes de laatste maanden tot de zomervakantie! 
  
drs. C. (Christian) Sprakel, conrector onderbouw 
drs. W. (Wout) Claessens, conrector bovenbouw 


