
 

 

Onderwijs op Afstand 
De school gaat vanaf 2 juni in principe open voor alle leerlingen. Het Onderwijs-op-Afstandrooster 

blijft de basis. Doel van de activiteiten/lessen voor de verschillende klassen/groepen op school zal 

verschillen. Onze prioriteit komt te liggen bij de vooreindexamenklassen, aangezien voor hen 

volgend jaar al de examens op het programma staan. Dinsdag wordt het plan voor de invulling van 

ons onderwijs na 2 juni ter instemming bij de MR behandeld. Bij een positief besluit informeren wij 

leerlingen en ouders op woensdag 27 mei hierover.  

 

Examens 
Vorige week dinsdag kregen de eindexamenkandidaten te horen of zij wel of niet waren geslaagd. 

Deze week en volgende week zijn de herkansingen. Voor een aantal leerlingen is dit een kans om 

hun diploma alsnog te halen, voor anderen de mogelijkheid om hun eindcijfer te verbeteren. 

 

Dinsdag 12 mei zijn alle geslaagde leerlingen live door mentoren, docenten en schoolleiders 

gefeliciteerd. We vonden het niet leuk dat onze leerlingen niet naar school konden komen om de 

felicitaties in ontvangst te nemen. Daarom hebben we deze gezamenlijke verrassing bedacht. Alle 

geslaagden kregen een vlag en felicitatiekaart. Leerlingen en ouders reageerden enthousiast. 

 

 

Bekijk hier het filmpje 

https://bit.ly/2ThsUxW 

 

Bekijk hier de foto’s 

https://myalbum.com/album/neMU4LcZqdX3 
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Magister 
 

AVG-toestemmingsmodule 
We vinden het belangrijk om leerlingen, ouders en collega’s ter informatie beelden van 

schoolactiviteiten te laten zien en deze in nieuwsbrieven, op de website en social media te 

plaatsen. We willen en moeten daarbij voldoen aan de AVG (algemene verordening 

gegevensbescherming). Daarin staat dat we - specifiek en per onderdeel - toestemming moeten 

vragen voor het gebruik van gegevens van leerlingen en voor het plaatsen van foto’s en/of video’s.  

  

Binnen Magister is hiervoor een speciale toestemmingsmodule ontwikkeld, waardoor de gegeven 

toestemming elk moment inzichtelijk is. Woensdag 20 mei versturen wij hierover een brief en zal 

de toestemmingsmodule in Magister geactiveerd worden. Wij willen u vriendelijk vragen de 

antwoorden op de gestelde vragen aan te vinken. 

 

Overig 
 

Biologiepracticum in coronatijd 
In deze tijd van het jaar doen de brugklassen bij biologie een practicum over bloemen. Omdat dit 

nu niet op school kan, staat in de weektaak een ‘thuispracticum’ gepland. Wie het lastig vindt om 

een witte dovenetel te ontdekken tijdens het halen van een frisse neus, kan deze bij school op 

komen halen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst in quarantaine  

Leerlingen van de kunstvakken hebben de afgelopen periode niet stil gezeten. Onder begeleiding 

van de kunstdocenten maakten zij op afstand prachtige kunstwerken. Zij gaven een persoonlijke 

touch aan werk van o.a. Mondriaan, van Gogh, Velázquez, Munch en Eyck.  
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Via het programma LessonUp kregen de leerlingen de opdracht om een bestaand kunstwerk met 

gebruik van eigen spullen te verbeelden. Hier kwamen uitzonderlijk creatieve en inspirerende 

oplossingen uit voort. De leerlingen leerden met deze opdracht out-of-the-box denken en een 

bestaand kunstwerk te relateren aan hun eigen leefwereld. 

  

Vanaf 1 juni zijn de kunstwerken live te bewonderen in de vitrine beneden in de hal van school. 

 

 

 
 

 

 


