
Castricum, 15 april 2020 

Beste ouders en leerlingen, 

Op dit moment is het nog onzeker of de school na de meivakantie weer toegankelijk is voor 

leerlingen en personeel. Wij willen ons graag voorbereiden op de periode na de meivakantie. In de 

afgelopen weken hebben de docenten en leerlingen hard gewerkt om de voortgang van het 

lesprogramma te waarborgen. We zijn zeer tevreden met de manier waarop eenieder omgaat met de 

veranderde omstandigheden. Toch ontvangen we veel signalen dat dit veel energie en tijd vergt van 

de docenten en leerlingen en dat de werkdruk af en toe (te) hoog oploopt. Ook ontkomen we er niet 

aan anders naar de studieresultaten van de leerlingen te kijken en deze te beoordelen met 

betrekking tot het volgende leerjaar. 

Er is hierom besloten de laatste periode van het schooljaar anders in te richten en de jaarplanning 

aan te passen.  

Na de meivakantie gaan de afdelingsleiders, mentoren en docenten in overleg om de vorderingen 

van de leerlingen te bespreken. We zullen hierbij van elke leerling de voortgang en de vooruitzichten 

bespreken. Naar aanleiding hiervan zullen we voor de leerlingen die dit nodig hebben een plan van 

aanpak opstellen. Dit houdt in dat we gaan bespreken op welke vakken de nadruk moet komen te 

leggen en bij welke vakken er enige vrijheid mogelijk is zodat we de werkdruk iets kunnen verlagen. 

We hanteren hierbij het volgende principe: 

− Leerlingen die voor een bepaald vak lager dan een 6 staan, zijn verplicht dit vak te volgen en 

hier toetsen voor te maken.  

− Leerlingen die tussen de 6 en 8 staan volgen het vak. De mogelijkheid bestaat om dit 

gedeeltelijk buiten de les te doen. De docent geeft aan of zij toetsen moeten maken. Als de 

leerling dit wel wil, mag dat altijd. 

− Leerlingen die hoger dan een 8 staan volgen het vak, maar krijgen in samenspraak met de 

docent vrijheid om dit buiten de les te doen en hoeven in principe geen toetsen voor dit vak 

te maken tenzij zij dit zelf graag willen. 

 

Voor de leerlingen betekent dit dat de focus komt te liggen op de vakken die minder goed gaan en is 

er meer ruimte voor individuele begeleiding van de docent. Hierdoor is het beter zichtbaar of een 

leerling klaar is voor het volgende leerjaar. 

Uiteraard blijft de docent toezicht houden en kan er op diens advies afgeweken worden van het 

principe. 

Verder vervalt voor de onderbouw de toetsweek in week 25 en zullen de lessen doorlopen t/m 

vrijdag 19 juni. In week 26 gaan we een hulpprogramma opzetten voor leerlingen die niet aan de 

overgangsnorm voldoen, maar hier met gerichte hulp naar toe gebracht kunnen worden. Maandag 

22 t/m woensdag 24 juni zal voor deze leerlingen een kort lesprogramma aangeboden worden. 

Indien dit voldoende wordt afgesloten, kan de bevordering alsnog gerealiseerd worden. 

 

We hopen u/jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kan er contact 

opgenomen worden via de mail. 

Met vriendelijke groet, 

 

Klaas Sabel, afdelingsleider brugklas 

Sipke Ruijter, afdelingsleider mavo 2 

Kees Bijman, afdelingsleider havo 2 en 3 

Tanja Grotenhuis, afdelingsleider vwo 2 en 3 


