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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van niet-examenklassen 

 

Zwolle, 1 april 2020 

Kenmerk: 2020/189/krk 

Betreft: verlenging afstandsonderwijs 

 

 

Geachte heer/mevrouw, beste leerling, 

 

Het zijn bijzondere tijden waarin we allemaal onze weg moeten vinden. Het belangrijkste is onze 

gezondheid en de gezondheid van familie, vrienden en bekenden.  We hopen dat het met iedereen 

goed gaat en dat iedereen het een beetje redt. Wij missen in ieder geval het contact met onze 

leerlingen en collega’s enorm.  

 

Gisteravond hoorden we in de persconferentie van onze minister-president dat de huidige situatie in 

ieder geval t/m 28 april zal duren.  Dit betekent dat we tot en met de meivakantie gesloten zijn.  

Zoals het er nu naar uitziet, gaan we 7 mei weer naar school. Dat moet dan nog wel weer bevestigd 

worden in de persconferentie van onze minister-president op 21 april. 

 

We zullen dus een langere periode online en op afstand les gaan geven. Daarin doen we wel een 

aantal aanpassingen, zodat het voor iedereen wat beter vol te houden is. Met ingang van volgende 

week, maandag 6 april, gaan we werken met een aangepast lesrooster. Er is alleen les van het 1e t/m 

het 4e uur. We verwachten dat leerlingen tijdens deze lesuren online aanwezig zijn. Alle informatie 

gaat, zoals u gewend bent, via Magister. Hierin wordt verwezen naar eventuele andere online 

platforms waar gebruik van gemaakt wordt voor het geven van de lessen. Docenten kunnen ook met 

leerlingen communiceren via Teams.  

Na 21 april komen we met een nieuwe brief waarin we zullen ingaan op een terugkeer naar school en 
hoe we om zullen gaan met toetsen en bevordering. We blijven jullie, leerlingen en 
ouder(s)/verzorger(s), per email informeren. De informatie zal vanaf vandaag ook op onze website 
(https://heesweg.thorbecke-zwolle.nl/) te vinden zijn, zodat alles snel terug te lezen is. 

 

Op de volgende pagina zal per afdeling meer specifieke informatie over de komende periode worden 

gegeven. 

 

Rest ons iedereen veel sterkte te wensen en onthoud: nooit de moed opgeven! 

 

Met vriendelijke groet, 

De schoolleiding, 

Mevr. L. Tromp 

Dhr. L. Dikken 

Dhr. H. Veldink 

Mevr. H. Kromdijk, directeur 

about:blank


 

 pagina 2 van 2 

Klas 1 en 2: 

 

Leerlingen hebben les volgens het nieuwe rooster, dat vanaf maandag 6 april in Magister zichtbaar is. 

Zoals leerlingen inmiddels gewend zijn, kunnen ze per vak de lesstof terugvinden in de agenda van 

Magister. De docenten zijn op de lesuren beschikbaar voor instructie en vragen.  

Tot de meivakantie zullen er geen cijfers gegeven worden, maar de docenten willen wel graag 

controleren of leerlingen de stof begrepen hebben. Dit om zoveel mogelijk eventuele achterstanden 

te beperken.  

 

We zien dat de meeste leerlingen echt goed aan het werk zijn thuis en dat is heel fijn! We vragen deze 

periode ook best wat van ze. Mocht het thuiswerken toch wat problemen gaan opleveren of zijn er 

andere zaken waar u tegen aanloopt, wilt u dan contact opnemen met de mentor of studieleider van 

uw zoon/dochter?  

 

We zullen u tijdig informeren over het vervolg na de meivakantie.  

 

 

Klas 3 mavo: 

 

In deze bijzondere tijd is het van belang om structuur in de (school) dag te blijven houden. Vanaf 6 

april doen we dat met een rooster van het 1e tot en met het 4e uur. Wij verwachten van onze leerlingen 

dat ze gedurende deze uren online aanwezig zijn om een eventuele online les te kunnen volgen. Om 

leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op een plek in 4 mavo, zetten docenten verschillende 

opdrachten uit. Wij verwachten van onze leerlingen dat ze deze zo goed mogelijk maken en inleveren 

bij de docent. Zoals de schoolleiding hierboven al beschrijft, komen we na 21 april met een nieuwe 

brief over de toetsen en bevorderingen.  

 

 

Bovenbouw havo/atheneum: 

 

Daar er nu alleen het 1e t/m 4e uur wordt lesgegeven, wordt er wel van de leerlingen verwacht dat ze 

de eerste vier uren online de lessen volgen en zich houden aan het verzoek van docenten om 

opdrachten in te leveren en het huiswerk te maken/leren. 

 

Het kan daarnaast zo zijn dat er op het 5e en 6e uur een online toets of opdracht wordt afgenomen. Dit 

kan ook een formatieve toets zijn, dat is een signaleringstoets zodat de docent inzicht krijgt waar de 

leerling op dat moment, wat betreft kennis en vaardigheden, is.  Informatie hierover vindt de leerling 

in Magister. 

 

Docenten en mentoren krijgen veel vragen over toetsen en PTA’s (Programma Toetsing & Afsluiting).  

Zoals het er nu naar uitziet, gaat toetsweek 4 wel door. Op een later moment zal gecommuniceerd 

worden over de inhoud van de toetsen. De huidige situatie vraagt om een aanpassing van de PTA’s. 

Deze mogelijkheid hebben we van de inspectie ook gekregen. Op dit moment wordt er binnen de 

vakgroepen gesproken over het aanpassen van de PTA’s. Zodra duidelijk is wat deze aanpassingen 

zijn, worden leerlingen hiervan op de hoogte gesteld. 
 


