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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen 

 

 

Zwolle, 3 juli 2020 

Kenmerk: 2020/233/krk 

Betreft: Informatie einde schooljaar 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De laatste leerlingen lopen op dit moment nog door de school, vanmiddag start dan echt de 

zomervakantie. Afgelopen dagen stonden in het teken van de afronding van het schooljaar. Klas 1 en 2 

hebben het jaar samen af kunnen sluiten met allerlei leuke activiteiten; check voor een sfeerimpressie 

facebook of Instagram #Thorbecke Scholengemeenschap. Klas 3 sluit vandaag het jaar samen met de 

mentor af. De ene klas zat vanmorgen samen aan het ontbijt, de andere klas sloot gezellig af op het 

plein met een ijsje van Talamini in de hand. De klassen 4 en hoger hadden het schooljaar al afgesloten 

en hebben van hun mentor een persoonlijke kaart ontvangen. Voor ons allen de afsluiting van een wel 

heel bijzonder schooljaar.  

 

Covid-19 

Toen het schooljaar begon, augustus 2019, hadden we nooit kunnen voorzien dat ons leven op 15 

maart 2020 zo’n drastische wending zou nemen. De maatschappij stond op zijn kop. Verwarring en 

onzekerheid, alles moest in één keer anders. Ook op het onderwijs van uw kind had dit grote impact. 

We schakelden over naar onderwijs op afstand en niemand wist eigenlijk voor hoelang. De 

ontwikkelingen van het corona-virus werden leidend voor ons allen. De persconferenties wachtten wij 

vaak in spanning af, aangezien dan duidelijk werd wat er wel en niet kon.  

Ook voor het volgende schooljaar zal Covid-19 leidend zijn. In de voorbereiding van schooljaar 

2020/2021 hebben we hier uiteraard rekening mee gehouden. We gaan op 17 augustus van start zoals u 

dat van ons gewend bent. Maar indien nodig kunnen wij ons onderwijs aanpassen. U ontvangt in de 

week voorafgaand aan de start van het schooljaar een bericht van ons.  

 

Enquête 

De leerlingenenquête over het onderwijs op afstand is door veel leerlingen al ingevuld, dank daarvoor. 

We vinden het belangrijk om ook de stem van de leerling mee te nemen in de evaluatie van het 

afgelopen schooljaar, ook de leerlingenraad betrekken wij hierbij. Het helpt ons om te verbeteren 

waar nodig. 

 

Dank 

Graag wil ik u bedanken voor de ondersteuning en begeleiding van uw kind, onze leerling, afgelopen 

schooljaar. Het is voor ouder(s)/verzorger(s) ongetwijfeld intensief geweest. Dank voor uw geduld en 

betrokkenheid. Een goede afstemming tussen school en het thuisfront is van groot belang, zeker in 

een periode zoals we die de afgelopen maanden hebben gekend.  
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Tot slot 

Op de website vindt u informatie over de start van het nieuwe schooljaar. Vergeet ook niet de boeken 

bij Van Dijk te bestellen, dit gaat volgens de standaardprocedure.  

 

Ik wens u, namens al het personeel van Thorbecke, een hele fijne zomervakantie toe.  

Tot volgend schooljaar! 

 

 

Een warme groet, 

 

Hiske Kromdijk 

Directeur 


