
 

 

Vandaag 

Schoolexamens 
Vandaag zijn er weer examenkandidaten naar school gekomen om schoolexamen te doen.  

We hebben er alles aan gedaan om de schoolexamens de komende weken veilig te laten verlopen. 

Zo zijn de looppaden in school duidelijk aangegeven voor leerlingen en medewerkers en is er veel 

toezicht. Gelukkig zijn er genoeg lokalen beschikbaar, waardoor examenkandidaten met voldoende 

afstand van elkaar hun examen kunnen doen.  

 

De start is goed verlopen. De leerlingen volgen de aanwijzingen prima op. Zij zijn blij dat zij hun 

examen alsnog kunnen doen. Wij zijn blij dat zij er zijn! 
 

Het ‘protocol schoolexamens’ is aangepast naar de richtlijnen van het RIVM. Dit protocol is naar 

alle leerlingen en ouders verstuurd. 
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Onderwijs op Afstand 
 

Hoe verder na de meivakantie 

Nu we weten dat de school in ieder geval tot de meivakantie gesloten is, buigt de schoolleiding zich 

over de vraag: hoe gaan we verder in de periode na de meivakantie? Wat doen we met de lessen, 

de toetsen en hoe bepalen we of iemand is overgegaan of niet? Afhankelijk van de vraag of de 

school wel of niet open mag na de meivakantie worden verschillende scenario’s uitgewerkt. Hierbij 

wordt input van leerlingen, ouders en docenten gebruikt. We houden jullie op de hoogte. 

 

Aanpak Onderwijs op Afstand 
Het lukt ons steeds beter om zicht te krijgen op wat nodig, wenselijk en haalbaar is wat betreft het 

verzorgen van onderwijs op afstand. Na drie weken weten we één ding: de fysieke interactie tussen 

docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling kunnen we niet vervangen door een digitale 

leeromgeving. 

 

We zien om ons heen diverse aanpakken van scholen die leerlingen via de laptop alle lessen laten 

volgen conform het lesrooster tot scholen die huiswerkopdrachten en feedback uitwisselen via e-

mail. Binnen onze school werken we geleidelijk naar een mix toe. 

 

Onderwijs op afstand betekent 'onderwijs thuis'. We kunnen niet zonder de inzet van ouders en 

andere gezinsleden van onze leerlingen. Wij zijn alle ouders (en grote broers en zussen) dan ook 

zeer dankbaar voor hun hulp, geduld en betrokkenheid. 
 

 

Huiswerkbegeleiding 

Een aantal leerlingen heeft huiswerkbegeleiding, terwijl er ook lessen op het rooster staan. De 

huiswerkbegeleiding doorkruist dan soms een digitale les. Mocht dat bij jou het geval zijn: de 

digitale les gaat vóór huiswerkbegeleiding.  

 

 

Leerlingen kunnen doorlezen met de ThuisBieb 
De ThuisBieb-app is voor iedereen toegankelijk. Dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek. In 

de app staan e-books voor op tablet en mobiel. De app bevat ook titels die geschikt zijn voor de 

leeslijst. Op jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb staan alle vrij beschikbare e-books uitgelicht per 

leeftijdscategorie. 

  

 

 

  

http://www.jeugdbibliotheek.nl/thuisbieb


 

  3/3 

Post 
Van Doris Steijger, 6 vwo 

 

WhatsApp lost alles op 

 

Afgelast centraal examen, lege scholen, hamsterende mensen 2020 kan niet gekker worden. 

Opeens zitten we (bijna) allemaal thuis. Tja dan moet je je maar weten te vermaken. Op een zekere 

dag begon ik mij enigszins te vervelen dus besloot ik te kijken waar de rest van mijn familie mee 

bezig was. Mijn vader gaat nog steeds iedere dag naar zijn werk, mijn broertje was buiten aan het 

basketballen en ondertussen fietst mijn moeder de ene na de andere supermarkt af op zoek naar 

wc-rollen. Ik vroeg haar waarom ze dit deed, want we hadden toch nog wel wat wc-rollen. 

 

Mijn moeder werkt met gezinnen waarbij mensen in crisissituaties verkeren. Vaak zijn dit 

alleenstaande moeders die te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Ze zijn vaak afhankelijk 

van de voedselbank, maar deze waren dicht. Vandaar dat mijn moeder zelf voedselpakketten aan 

het maken was. Dit lukte goed, het enige probleem was dat er nergens meer wc-papier te krijgen 

was. Mijn moeder baalde hier heel erg van en wist niet hoe ze aan wc-papier moest komen voor 

deze gezinnen. Ik vroeg mijn moeder: “Heb je al gebruik gemaakt van Social Media?” “Stuur een 

berichtje in de straat-app”, zei ik, “als iedereen nou een wc-rolletje kan missen dan is jouw 

probleem opgelost.”  

 

Mijn moeder vond het een gek idee, maar deed toch wat ik zei. En toen...,  een minuut nadat ze dit 

had geappt kwamen de appjes binnen van buren die “ja” zeiden. Vervolgens keken we uit het raam 

en zagen we alle buren met ieder een rolletje wc-papier naar ons huis lopen. Een halfuur later 

hadden we genoeg wc-rollen en was het probleem opgelost. WhatsApp, een handig hulpmiddel in 

tijd van corona! 

 

 

 

Tot slot 

Enkele leerlingen en hun ouders zijn op dit moment in quarantaine, zitten in spanning over een 

zieke of hebben een naaste verloren. 

 

Wij wensen hun veel sterkte toe. We leven met jullie mee.  


