
 

 

We hopen dat jullie hebben genoten van de zonnige Paasdagen en weer nieuwe energie hebben 

opgedaan. Deze week is een korte week. Daarna is het meivakantie. 

 
Eindexamen 
Het ministerie heeft op 8 april bekend gemaakt hoe de slaag-zakregeling eruit komt te zien en 

welke maatregelen er zijn genomen rond het examen. In dit licht willen we de herkansingsregeling 

voor SE3 verruimen. Deze veranderde herkansingsregeling is onderdeel van het examenreglement. 

De wijziging ligt ter instemming bij de MR. Morgen hopen we bericht van hen te ontvangen. Dan 

zullen we de regeling en het tijdpad voor het examentraject bekend maken. Alle examenleerlingen 

en hun ouders ontvangen hierover een e-mail.  

 
Onderwijs op Afstand 
 

Onderwijs op Afstand na 28 april 
Het kabinet is bezig met voorbereidingen voor de versoepeling van de coronamaatregelen na 28 

april. Op 21 april verwachten wij een persconferentie. We blijven het nieuws op de voet volgen.  

 

In de eerste week na de meivakantie zal er nog steeds Onderwijs op Afstand zijn. We hebben ons 

voorgenomen om - mocht er versoepeling zijn - in de week na de meivakantie te bekijken hoe we 

hier vorm aan geven. Daarna sturen wij per e-mail een bericht naar leerlingen en ouders. 
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Toetsweken 

Toetsweek 3 in maart is niet doorgegaan door de maatregelen rond het coronavirus. De toetsweek 

alsnog laten doorgaan, is geen optie. Per vak wordt gekeken in welke vorm er getoetst of 

gewaardeerd gaat worden. Dat gebeurt in een andere vorm dan we gewend zijn. Over de 

toetsweek aan het einde van het schooljaar zijn we nog in overleg.  

 

Schoolexamens voor de voor-examenklassen (toetsweek 4) 
We zijn van plan de schoolexamens voor de voor-examenklassen gewoon door te laten gaan. 

Wellicht – als het nodig is - op dezelfde manier als waarop nu de examenklassen hun laatste 

schoolexamens afleggen: in kleine groepen en conform de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt voor 3 

mavo, 4 havo en 5 vwo. 

 

Enquête 

Vanaf het moment dat wij Onderwijs op Afstand zijn gaan aanbieden zijn medewerkers daar met 

volle inzet op allerlei manieren mee aan de slag gegaan. In de loop van de tijd zijn wij dit steeds 

meer gaan stroomlijnen. Omdat wij willen weten of wij op de goede weg zitten, is er afgelopen 

week een leerlingenenquête afgenomen. De uitkomsten zijn zorgvuldig bekeken en verwerkt.  De 

rode draad is: graag meer structuur aanbrengen. Dat zijn we nu aan het voorbereiden. We hopen 

jullie daar na de meivakantie over te kunnen berichten, onder het kopje het ‘nieuw’ Onderwijs op 

Afstand.  

 

 

Post 
 

Interviews met leerlingen 
De redactie van de schoolkrant ONLY is ook in deze tijd van Onderwijs op Afstand benieuwd naar 

de mening van leerlingen. Hoe ervaar je het thuiswerken als leerling? En hoe hou je nog contact 

met je vrienden als je niet gezellig af kunt spreken?  
 

Banni Tashakory Timjani vroeg het aan twee van zijn klasgenoten. 

  

Wat vind je van het thuis werken? 

Shekeal:  

Saai, vervelend en niet boeiend. Ik vind dat leerkrachten het thuiswerken wel boeiend moeten 

houden zoals mevrouw Stouten en mevrouw van der Vlist hebben gedaan. Ik vind ook dat sommige 

docenten wat minder werk mogen opgeven. 

 

Anoniem: 

Ik vind het wel fijn omdat je zelf kunt beslissen wanneer je de opdrachten maakt (als het maar voor 

zondag binnen is) die je online krijgt in plaats van dat je de tijdstippen op Magister moet volgen. 
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Hoe hou je contact met je vrienden en familie? 

Shekeal: 

Ik kan met ze bellen en ze appen, met een app genaamd HouseParty. En natuurlijk op de games 

Roblox en Fortnite. 

Anoniem: 

Meestal via WhatsApp, Instagram, Messenger en soms wel eens HouseParty. 

  

En hoe zit het met sport, doe je dat ook nog? 

Shekeal:  

Nee, ik slaap meer en langer. 

 

Anoniem: 

Ik ga soms naar buiten in mijn eentje om wat frisse lucht te pakken of ik ga met de boot varen in 

een meertje en soms even voetballen met familieleden. 

  

Nu je in quarantaine zit, welke Netflix serie of film zou je anderen aanraden? 

Shekeal: 

De series ‘Clarence’ en ‘Stranger Things’, als je dat allebei al gezien hebt, of het niet mag kijken, dan 

raad ik Disney+ aan. 

 

Anoniem: 

Voor de DC-fans zou ik de series ‘Flash’ en ‘Arrow’ aanraden en de serie ‘Lost In Space’ is ook wel 

leuk. 

  

 
  

  

Tot slot 

Over drie dagen start onze meivakantie. We wensen jullie een plezierige tijd toe met veel rust en 

ruimte voor elkaar. Ook wensen we de gezinnen die zorgen of verdriet hebben over familie of 

vrienden, veel sterkte toe.  
 

In mei ‘zien’ we elkaar weer terug. Stay safe! 

Het team van Lyceum Ypenburg.  


