Aan leerlingen uit leerjaar 3 t/m 5 en
hun ouder(s) / verzorger(s)

Alphen aan den Rijn, 16 juni 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
We maken ons op voor de laatste weken van dit bijzondere schooljaar.
De afgelopen tweeëneenhalve week hebben we onderwijs op afstand gecombineerd met fysieke
lessen op school. We zijn heel tevreden over hoe dit verloopt en we merken dat zowel leerlingen,
docenten als ouders blij zijn dat leerlingen weer naar school gaan. In deze brief informeren we u over
het programma van de komende weken.
Van 15 t/m 19 juni zijn de laatste dagen dat er les gegeven wordt op de huidige ‘hybride’ manier. De
week daarna start op vrijdag 26 juni de laatste toetsweek van dit schooljaar.
Invulling lesdagen maandag 22 juni t/m donderdag 25 juni
Digitaal afstandsonderwijs
De vier dagen voorafgaand aan de toetsweek krijgen alle leerlingen onderwijs op afstand volgens het
rooster in Zermelo. Leerlingen komen voor deze lessen dus niet naar school.
Vragenuurtjes op school in de middag
Aansluitend aan de lessen op afstand bieden we op deze vier dagen vragenuurtjes aan op school.
Leerlingen die nog vragen hebben, kunnen deze op deze momenten vragen stellen aan de vakdocent.
Deelname is niet verplicht. Leerlingen die willen komen, dienen zich hiervoor in te schrijven via de
Zermelo Web-app. Inschrijven kan tot donderdagochtend 18 juni, 10.00 uur. In de bijlage is een
handleiding toegevoegd waarin terug te vinden is hoe leerlingen zich in kunnen schrijven voor de
vragenuurtjes.
Toetsweek / SE-4 - vrijdag 26 juni t/m vrijdag 10 juli
Vrijdag 26 juni begint de laatste toetsweek van dit schooljaar. Leerlingen hebben van hun docent al
te horen gekregen welke stof getoetst wordt. In de bijlage is voor de volledigheid een extra overzicht
te vinden van de toetsstof.
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Toetsrooster verlengd
Bij het maken van het toetsrooster waarin de leerlingen twee toetsen zouden maken, stuitten we op
logistieke uitdagingen die niet strookten met de RIVM-richtlijnen die we momenteel op school
hanteren. We hebben er daarom voor gekozen om leerlingen maximaal één toets per dag te laten
maken. Dit leidt ertoe dat de toetsperiode is verlengd tot vrijdag 10 juli.
Wij vertrouwen erop jullie hiermee voldoende te informeren en wensen iedereen veel succes tijdens
de laatste schoolweken.
Met vriendelijke groet,

Reindert Brouwer, teamleider havo 4 en 5, vwo 4 t/m 6
Thijs van Seggelen, teamleider leerjaar 3 en mavo 4

Bijlagen: inhoud toetsen en handleiding inschrijven vragenuurtje
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