
 

 

Beste leerling, beste ouder(s)/verzorger(s) 

 

Het is inmiddels duidelijk geworden dat scholen voor het voortgezet onderwijs gesloten blijven tot 

en met 1 juni 2020. Dat betekent dat wij gedurende die tijd onderwijs op afstand zullen blijven 

geven. 

  

Na 1 juni  

In mei maakt de regering bekend wat er na 1 juni gaat gebeuren. Dit betekent dat er een 

mogelijkheid bestaat dat de scholen ook na 1 juni nog gesloten blijven. Mocht de school wel open 

gaan na 1 juni, dan moeten we rekening houden met de 1,5 meter afstand. Concreet zou dit 

neerkomen op zeven weken waarin het toegestaan is kleine aantallen leerlingen in school te 

hebben.  

  

Overgang naar het nieuwe schooljaar 

Wij zullen ons in die laatste weken vooral richten op de afsluiting van het jaar en de overgang van 

leerlingen naar het nieuwe schooljaar. We begrijpen dat er leerlingen zijn die zich zorgen maken 

om de overgang naar een volgende klas. Het is belangrijk om de huiswerkopdrachten die docenten 

opgeven te maken en in te leveren en om deel te nemen aan lessen die online gegeven worden.  

  

Voor de overgang kijken we niet alleen naar de cijfers die in eerdere periodes zijn behaald, maar 

ook naar cijfers die eventueel nog behaald kunnen gaan worden in de laatste periode. Uiteraard 

kunnen we niet meer alle toetsen en lesstof inhalen die op het programma stonden, dus zullen we 

goed moeten kijken wat wenselijk en haalbaar is voor leerlingen en voor docenten. We verwachten 

in de periode na 1 juni (dat is dan nog 7 weken), een aantal toetsen fysiek (op school) af te kunnen 

nemen. We gaan nog in overleg met de MR over de voorwaarden voor bevordering en de 

mogelijkheid van toetsing in de periode na 1 juni.  

 

Scenario’s juni - juli 

Het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen zal samen met de VO-raad met richtlijnen 

komen voor het onderwijs met 1,5 meter afstand. Wij zijn natuurlijk ook zelf met allerlei scenario’s 

bezig. De situatie na 1 juni is nog onzeker. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Zodra we 

weten wat mag en wat moet, zullen we de laatste maanden van dit schooljaar zo goed mogelijk 

inrichten en hierover berichten.  
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We kijken ernaar uit om weer op school aan het werk te zijn, samen met onze leerlingen.  

We weten dat veel leerlingen de school missen. Ook wij missen onze leerlingen. We hopen elkaar 

weer snel te kunnen ontmoeten, op gepaste afstand. Wanneer dat zal zijn, zullen we vooralsnog 

moeten afwachten.  

 

Tot 1 juni 

Tijdens de afgelopen periode van Onderwijs op Afstand hebben we allemaal heel veel geleerd.   

In de week voor de vakantie hebben we een vragenlijst naar jullie toegestuurd waarop jullie 

massaal gereageerd hebben. Dank! Jullie reacties bevatten veel tips en tops. Ook aan docenten 

hebben we gevraagd wat er beter kon. Hun feedback hebben wij meegenomen in het verbeteren 

van ons Onderwijs op Afstand.  

 

In grote lijnen waren we het eens: graag een compact rooster met een duidelijke structuur.  

In de bijgaande Onderwijswijzer zie je hoe dit eruit gaat zien. Er staan uitleg en tips bij om goed 

voorbereid te zijn. 

 

De veranderingen gaan in op 11 mei. 

 

We wensen je veel succes en kijken er naar uit om jullie - op afstand - weer te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het team van Lyceum Ypenburg,  

 

Mw. Drs. D.A.G. van Meeteren,  

rector 

 

 


