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Editie 2 

Veiligheid voor alles! 
 
De online-lessen zijn deze week van 

start gegaan. In juni gaan we—

beperkt— weer naar school. Bij alles 

wat we doen, staat veiligheid voorop! 

Onderwijs in mei 

In mei volgen alle leerlingen online-

lessen en onderwijs-op-afstand via de 

ELO. Met de ELO raken we allemaal 

steeds beter vertrouwd. De online-

lessen zijn nog nieuw en het zal best 

even wennen zijn. Maar het is weer 

een stap vooruit in de kwaliteit van 

onderwijs! 

2 juni weer naar school 

Op 2 juni gaan de schooldeuren weer 

open voor de leerlingen. Dat kan 

helaas niet met hele klassen tegelijk. 

Veiligheid gaat voor alles, dus we gaan 

werken met kleine groepen.  Dit be-

tekent dat leerlingen een beperkt aan-

tal uren op school zullen zijn en dat 

onderwijs-op-afstand via de ELO een 

belangrijk onderdeel van het aanbod 

zal blijven. Mogelijk blijven ook online-

lessen en andere technologische verni-

euwingen een belangrijke rol spelen. 

 Veiligheid 

Veiligheid staat altijd voorop. Daarom 

gelden de volgende afspraken met be-

trekking tot hygiene en veiligheid: 

We houden 

1,5 meter   

afstand van 

elkaar. 

 

Handen  wassen bij binnen-

komen en na toiletbezoek. 

 

 

 

We schudden geen 

handen. 

 

 

 

We hoesten en 

niezen in onze  

elleboog. 

 

       We zitten niet aan ons gezicht 
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P A G I N A  2  20 mei Herkansingen 

18 t/m 29 mei: Online-lessen klas 1 t/m 3 volgens rooster 

21 mei Hemelvaart: vrij—22 mei vrij 

26 mei Alle cijfers 4e klas in Magister  

28 mei Vierde herkansing 

1 juni Pinksteren: vrij 

2 juni Start van lessen klas 1 t/m 3 op school volgens rooster 

4 juni Bekendmaking 1e tijdvak: gezakt of geslaagd 

8 t/m 12 juni repetitieweek klas 1 t/m 3 

9 + 10 juni diploma-uitreiking 

23 juni Brugklasdag 1A—24 juni Brugklasdag 1B 

6 t/m 10 juli repetitieweek 

13 + 14 juli boeken inleveren 

14 juli Voortgangsvergadering 

15 t/m 17 juli Voortgangsgesprekken 

20 t/m  24 juli Zomerschool 

23 Juli Beslismoment na zomerschool: (voorwaardelijk) over of blijven zitten 

Voortgangsvergadering 14 juli 
Op 14 juli vergadert het team over de voortgang van de leerlingen. Die 

dag worden de volgende besluiten genomen: 

 

Klas 1 

Leerling is over OF gaat naar Zomerschool* 

 

Klas 2 

Leerling is over OF gaat naar Zomerschool* 

Advies niveau, sector en keuzevakken 

 

Klas 3 

Leerling is voorwaardelijk over OF gaat naar Zomerschool* 

Definitief overgaan kan pas als PTA 3e klas is afgerond 

 

 

* Na de Zomerschool (24 juli) wordt in klas 1 en 2 besloten of leerling 

definitief over is. In klas 3 of de leerling voorwaardelijk over is. Defini-

tief besluit over 3e klas valt als PTA klas 3 is afgerond. 

N I E U W S B R I E F  

Leerlingen die de 

overgangsnorm 

niet halen—maar 

wel bijna, krijgen 

in de  Zomer-

school kans om 

alsnog de over-

gangsnorm te ha-

len zodat ze tóch 

over kunnen. 
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P A G I N A  3  

 

Geplande schoolreis en kamp  

 

Door het corona virus zijn 

alle geplande schoolreisjes 

voor leerjaar 1 t/m  4  afge-

last, ook het schoolkamp 

voor leerjaar 1. Wij begrij-

pen dat dit vragen oproept 

bij ouders/verzorgers over 

de betalingen die wel zijn 

gedaan. Deze worden  zo 

snel mogelijk terugbetaald. 

N I E U W S B R I E F  O U D E R S   

E D I T I E  2  

Op Vak College 

Zuidrand is leren 

topsport, sa-

menwerken en 

plezier! 

 

Elke les is een 

challenge voor 

de leerlingen! 

Wij zullen hier de komende 

weken mee aan de slag 

gaan. Mocht u hier alsnog 

vragen over hebben dan 

kunt u telefonisch contact 

opnemen met school.  
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P A G I N A  4  

 

Examens & herkansingen 

 

Vanwege corona en RIVM 

maatregelen zijn de eind-

examens aangepast.  Vol-

gende week zullen de her-

kansingen zijn . Op 4 juni 

worden de leerlingen      

gebeld en krijgen te horen 

of ze zijn geslaagd.  

N I E U W S B R I E F  O U D E R S   

E D I T I E  2  

Examenfoto’s 

Op 18 mei 2020 zijn alle examenleerlingen naar school gekomen om 

de examenfoto’s te maken. De leerlingen zagen er schitterend uit!  

Diplomering 

Het is voor nu nog ondui-
delijk hoe de diplomering 
er dit schooljaar uit zal ko-
men te zien. Wel kunnen 
we nu al aangeven dat dit 
in aangepaste vorm zal 
plaatsvinden conform het 
RIVM.  We houden jullie op 
de hoogte zodra er meer 
bekend is. 
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N I E U W S B R I E F  P E R S O -

N E E L  W E E K  4 1  

 

 

 

Tot slot 

Wij verzoeken alle ouders/verzorgers om thuis 

nog een keer goed in gesprek te gaan met hun 

kind(eren) over de richtlijnen van het RIVM. En 

het belang  van de 1,5 meter afstandsregel bena-

drukken.  

Mede daarmee hopen we corona onder controle 

te  krijgen.  

Dank en complimenten voor alle 

ouders & verzorgers! 

Geweldig hoe u zich samen met school inzet 

om het onderwijs voor uw kind zo goed 

mogelijk door te laten gaan. 

Hulp nodig? Neem contact op met de 

mentor van uw kind en we helpen u zo goed 

RIVM richtlijnen 
 Leerlingen met corona-klachten blijven thuis ( neusver-

koudheid, niezen, keelpijn, hoesten, koorts) 

 Leerlingen blijven ook thuis als een gezinslid verkouden is 

en koorts heeft. 

 Leerlingen die behoren tot een risico groep kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouders in 

overleg met school).  

 Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren 

kunnen worden vrijgesteld van onderwijs (beslissing van 

ouders in overleg met school).  

 Personeel die tot de risicogroep behoort, werkt vanuit huis. 

Mantelfoon start 

juist nu mantelzor-

gers het extra 

zwaar hebben 

Juist nu mantelzorgers in de co-

ronatijd het extra zwaar heb-

ben, start in Rotterdam de Man-

telfoon. Op dit nieuwe telefoon-

nummer (0800-7773333) treffen 

Rotterdamse mantelzorgers 24 

uur per dag, zeven dagen per 

week, een luisterend oor, advies 

en ondersteuning op maat. ,,Ik 

had gewild dat dit telefoonnum-

mer jaren geleden al bestond. 

Dat had een hoop ellende ge-

scheeld.’’ 

 

Veel van onze ouders en leer-

lingen hebben te maken met 

mantelzorg of zijn mantelzor-

ger.  

Het hele artikel is te vinden 

door ‘mantelfoon’ en ‘AD’ te 

Googlen. 


