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Aan de ouder(s)/verzorger(s), leerlingen en collega’s van de TSG  

 

 

Zwolle, 22 april 2020 

Kenmerk: 2020-193-krk 

Betreft: corona-update 

 
 
Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s),  
beste collega's, 
 
Wij begrijpen dat er een enorm beroep gedaan wordt op het aanpassingsvermogen en de veerkracht 
van iedereen in deze bijzondere tijd. We zijn al in de 6e week waarin er alleen onderwijs op afstand 
gegeven wordt, we hebben al veel mooie (buitenschoolse) activiteiten moeten afgelasten en het 
wordt iedereen langzamerhand duidelijk dat het nog heel lang gaat duren voordat we weer terug zijn 
in een wereld zoals die voor 16 maart was. We danken iedereen hartelijk voor de flexibiliteit en de 
energie waarmee gewerkt wordt in steeds veranderende omstandigheden.  
Voordat de vakantie begint, graag aandacht voor het volgende: 
 
Examenklassen 
De toetsweek voor de leerlingen die dit jaar eindexamen doen, is goed verlopen. De leerlingen hielden 
zich goed aan de richtlijnen met betrekking tot de hygiëne en we hopen natuurlijk dat de toetsen goed 
gemaakt zijn. Leerlingen van de eindexamenklassen ontvangen een separaat bericht waarin de slaag- 
en zakregeling, de aangepaste herkansingsregeling en het tijdpad tot de diplomering vermeld staan.  
 
Activiteiten 
Alle activiteiten die nog gepland staan voor dit schooljaar, zijn afgelast. Dit betekent dat 
ouders/verzorgers een deel van de betaalde ouderbijdrage en/of betaalde trajectkosten terugkrijgen. 
In de maand juni zal hiervan een specificatie worden gestuurd en wordt het geld teruggestort. 
 
Persconferentie 
Tijdens de persconferentie van premier Rutte op 21 april jl. is duidelijk geworden dat de school 
voorlopig nog niet opengaat voor het geven van lessen. Dit betekent dat we vanaf 7 mei doorgaan 
met het leren op afstand. 
 
Klas 1 en 2:  
Les volgens het huidige rooster. In een enkel geval kan ook het 5e en/of 6e uur ingepland worden (Fast 
Lane English).   
Klas 3m:  
Les volgens het huidige rooster. 
Klas 3h en 3a:  
Het huidige rooster wordt uitgebreid. Te denken valt aan lessen Fast Lane English, wetenschap en een 
moment voor de mentor.  
Daarnaast is er tijdens het 5e en/of 6e uur ook ruimte voor formatief toetsen 
en het maken van opdrachten.  
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Klas 4 en hoger:  
Les volgens het huidige rooster. Het rooster kan uitgebreid worden. Te denken valt aan lessen Fast 
Lane English, wetenschap en een moment voor de mentor.  
Daarnaast is er tijdens het 5e en/of 6e uur ook ruimte voor (SE-) toetsen en het maken van opdrachten. 
 
Wij bereiden ons verder voor op een school waarin de 1,5 meter afstand geldt. We kennen in dit deel 
van het land (regio Noord) een vroege zomervakantie. De periode vanaf 2 juni, wanneer de school 
mogelijk open gaat, tot de vakantie is daarom kort. Als besloten wordt dat leerlingen weer naar school 
mogen vanaf 2 juni, is er eerst ruimte om verhalen met elkaar te delen. Daarna zal het onderwijs 
bestaan uit een combinatie van afstandsonderwijs, hulp- en steunlessen en afronding van de vakken. 
Afronding kan bestaan uit het maken van een werkstuk, een opdracht, een digitale toets of een 
schriftelijke toets op school. De organisatie hiervan is natuurlijk allemaal weer afhankelijk van de 
beslissingen die de regering neemt en medio mei kenbaar maakt. 
 
Overgangsnorm 
Zoals gebruikelijk wordt aan het einde van het schooljaar op basis van de behaalde resultaten en de 
geldende overgangsnormen de overgang naar het volgende schooljaar bepaald. Het aangepaste 
online onderwijs en de toetsing op afstand tijdens de coronatijd, vragen om een aangepaste 
overgangsnormering. 

 

Leerlingen worden bevorderd op basis van de volgende drie gegevens: 

 

A De behaalde resultaten per vak gedurende het schooljaar tot 16 maart 2020. 

B Er wordt per vak een beoordeling (goed, voldoende, onvoldoende) gegeven voor de inzet en  

       ontwikkeling van de leerling tussen 16 maart en het einde van het schooljaar. 

C De behaalde resultaten na 16 maart, grotendeels gebaseerd op afrondende opdrachten    

       en/of een toets in de toetsweek in kwartiel 4. 
 

De exacte uitwerking en toepassing van deze bevorderingsnormen wordt na de meivakantie in een 

schrijven uitgebreider toegelicht, voorgelegd aan de MR en vervolgens medio mei gepubliceerd op de 

website.  
 
Enquête 
Er is soms iets nodig om in korte tijd een doel te bereiken. In dit geval is dat de coronacrisis; ineens is 
er onderwijs op afstand mogelijk. Natuurlijk zijn er verschillen. Via een vragenlijst aan leerlingen en 
docenten willen we graag inzicht krijgen in waar het onderwijs op afstand goed gaat, wat nodig is om 
goed onderwijs op afstand mogelijk te maken en wat we van elkaar kunnen leren. Leerlingen en 
collega’s hebben gisteren de vragenlijst ontvangen. Een verzoek om deze in te vullen. Op deze manier 
kunnen we ons onderwijs op afstand optimaliseren.  
 
Buddy 
Er zijn leerlingen die gebaat zijn bij meer begeleiding. Ze komen niet aan het werk en ze hebben meer 
aandacht en hulp nodig bij het afstandsonderwijs om in deze periode niet verder achterop te raken. 
Met een steuntje in de rug zou het thuiswerken beter kunnen lukken. Het contact met de mentor is er 
natuurlijk, maar deze leerlingen zouden gebaat zijn bij 3 keer per week een half uur videobelcontact 
met een vrijwilliger, een buddy. Wij zoeken vrijwilligers (ouder(s)/verzorger(s)/collega’s/oud-
leerlingen) die buddy zouden willen zijn. Voor meer informatie:   
https://heesweg.thorbecke-zwolle.nl/actueel/onderwijs-buddys-gezocht-op-
thorbecke-sg/ 
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Tot slot nogmaals het verzoek aan de leerling om zich tot de mentor te wenden als thuis niet de 
mogelijkheid bestaat om op een laptop te werken.  
 
Wij hopen iedereen voldoende te hebben geïnformeerd en wensen iedereen een goede vakantie toe. 
Blijf gezond en houd moed. 
 
 
Een hartelijke groet, 
namens de schoolleiding, 
 
Hiske Kromdijk 
Directeur 


