
 

 

Eindhoven, 15 mei 2020 

 

Aan de leerlingen, ouder(s), verzorger(s), 

Betreft: update inzake vorderingen richting heropening van het schoolgebouw   

 

 

Beste leerling(en), ouder(s), verzorger(s), 

Met deze brief gaan we in op de situatie die ontstaat in de maand juni, de maand waarin de scholen 
(gefaseerd) heropenen. Het heropenen heeft veel voeten in aarde. Er zijn nog veel zaken onbekend of 
onvoldoende duidelijk. Het kabinet besluit uiterlijk 20 mei of opening van de scholen – met 
inachtneming van specifieke maatregelen – veilig kan geschieden. We kunnen daarom nog niet alle 
informatie tot het einde van dit schooljaar geven. Daarom zullen we vanaf deze week concrete 
informatie toezenden per specifieke periode of  per bepaald onderdeel/leerjaar. 

Na de sluiting van het schoolgebouw op 16 maart hebben wij het onderwijs op andere wijze 
ingericht: door middel van MSTeams hebben leerlingen onderwijs op afstand gekregen. Daarnaast 
hebben de examenleerlingen de schoolexamens, inhaaltoetsen en herkansingen kunnen afronden. 

Uitgaande van een positief besluit van de overheid uiterlijk 20 mei gaan de scholen open per 2 juni, 
maar onder strikte voorwaarden. Wij zijn nu bezig met een verkenning voor de heropening van het 
schoolgebouw vanaf die datum. Hiervoor zijn al specifieke maatregelen vanuit de overheid 
geformuleerd, gebaseerd op richtlijnen van het RIVM. Het protocol is geschreven op een situatie, 
waarin het afstandscriterium van 1,5 meter voor iedereen van toepassing is. Dat betekent dat in veel 
gevallen slechts een kwart tot een derde van de leerlingen op school tegelijkertijd aanwezig kan zijn.  
In de komende twee weken gaan we het gebouw volgens de richtlijnen van het RIVM Corona-proof 
maken. Leerlingen en team ontvangen in de week van 25 mei de richtlijnen en protocollen. 
 
Onderwijs en programma na 2 juni. 
Scholen mogen na 2 juni zelf de inhoud bepalen van het onderwijs dat wordt aangeboden. Advies is 
het onderwijs te beperken tot de kern van alle vakken. Mentoruren, sociale activiteiten gericht op 
verbinding met de school en afronding van PTA’s kunnen hiertoe ook worden gerekend.  
Voor wat betreft het (les)programma kunnen wij slechts inzicht geven tot 15 juni. Wij wachten het 
besluit van de overheid aanstaande woensdag af, alvorens wij een definitieve keuze maken voor het 
totale programma vanaf 15 juni.  
 
 



Wat is wel definitief vastgesteld in de komende periode? 
In de periode van 2 juni tot 15 juni gaan we door met onderwijs op afstand via MSTeams. In deze 
twee weken kan periode 8 worden afgerond; na het hoofdonderwijs zijn er dagelijks vaklessen. We 
handhaven het huidige rooster qua lestijden (40 minuten). In de ochtenden en middagen vinden de 
inhaaltoetsen (week 2 juni) en herkansingen (week 8 juni) voor de voorexamenklassen en klas 10F 
plaats. Leerlingen komen volgens dat rooster naar school én volgen daarnaast digitale lessen. 
Ook worden mentoren gedurende deze periode in de gelegenheid gesteld eventuele activiteiten of 
bijeenkomsten met hun klassen of delen van de klas te organiseren. Hierover worden ouders en 
leerlingen dan apart geïnformeerd. 
Op 4 juni is de uitslagdag van de examens. De leerlingen worden allen gebeld door de mentor. De 
verzending van de cijferlijst geschiedt digitaal via onze administratie. De aanvragen voor Resultaat 
Verbeterings-Toetsen (RV-toetsen) zijn op 4 en 5 juni. Examenleerlingen ontvangen over de 
uitslagdag en aanvragen RV-toetsen nog afzonderlijk bericht.  

De periode na 15 juni is nog onzeker voor wat betreft de wijze van onderwijsaanbod en andere 
activiteiten in de ochtenden. We wijzigen echter wel de geplande kennisweek 3 (week 26 van 22 tot 
26 juni). We roosteren alle toetsen en afrondingen in gedurende drie weken (weken 25-26-27) in 
plaats van afronding in één week).  Zo beperken we de leerlingenstroom in het gebouw én de 
leerlingen kunnen meer gespreid hun toetsen maken, waardoor een betere voorbereiding mogelijk 
is. Gedurende deze drie lesweken gaan lessen gedeeltelijk door, maar wordt er geen huiswerk meer 
aangeboden voor de leerlingen die toetsen moeten maken. Er zal meer aandacht zijn voor het stellen 
van vragen, herhalen van lesstof en oefenen ten behoeve van de toetsen.  

In de week van 15-19 juni zullen ook de RV-toetsen voor de examenleerlingen worden gehouden. De 
planning hiervoor is nog niet definitief vastgesteld.  

Voor wat betreft de invulling van het ochtendprogramma in de weken 25-26-27 berichten wij u zo 
spoedig mogelijk. Hetzelfde geldt voor St. Jan, inname van boeken en diploma-uitreikingen. 

Een totaalrooster van deze periode treft u als bijlage aan. 

Contact met ouders en bevorderingsnormen 
In de maand juni is er geen fysiek contact tussen onderwijspersoneel en ouder(s)/verzorger(s). Dit is 
conform RIVM-richtlijnen. Oudergesprekken vinden digitaal plaats. Ouder(s), verzorger(s) zijn niet 
aanwezig in het schoolgebouw en op het plein, niet anders dan het eventueel afzetten en/of ophalen 
van leerlingen indien noodzakelijk. 

Voor wat betreft de bevorderingsnormen delen wij jullie mede dat een kleine aanpassing zal 
plaatsvinden. De nieuwe bevorderingsnormen worden maandag 15 mei met de dMr besproken. 
Daarna zullen wij de regeling zo spoedig mogelijk toezenden. 

Wij hopen iedereen hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over deze periode. We werken 
hard aan alles wat op ons afkomt en om dit schooljaar goed af te ronden: leerlingen, ouders en 
medewerkers blijven gezamenlijk de schouders eronder zetten. Dat is fijn om te ervaren! Dank aan 
iedereen voor die inspanningen! Zijn er vragen, mail dan naar post@novalis.nl of 
m.vermeer@novalis.nl.  

Met vriendelijke groet, 

Marijke Vermeer, 

rector 

mailto:post@novalis.nl
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Bijlage 1  : openstelling school juni 2020 
Week Ochtendprogramma  Middagprogramma bijzonderheden 
2-5 juni 
(week 23) 

09.00-max. 14.10 uur   
Alle leerlingen krijgen 
onderwijs op afstand conform 
huidige rooster (inclusief HO) 
via MSTeams 
 
09.00-11.00 uur 
(volgens rooster) 
Inhaaltoetsen voor leerlingen 
van klassen 9ABCD-10CD-10F 
en 11C (leerlingen moeten 
zich absent melden bij lessen 
indien dit nodig is vanwege 
inhaaltoets) 
 

14.00-max. 16.30 uur 
 (rooster volgt) 
Inhaaltoetsen voor leerlingen van 
klassen 9ABCD – 10CD – 10F en 
11C 
(leerlingen die om 14.00 uur een 
toets moeten maken kunnen zich 
eventueel de laatste twee 
lesuren absent melden indien het 
nodig is om tijdig op school te 
zijn) 
 

Mentoren kunnen 
activiteiten organiseren 
(hierover volgt 
afzonderlijk bericht) 
 
1 juni: 2e Pinksterdag 
 
4 juni: 
Uitslagdag voor 
examenleerlingen ->  
Nationaal Vlagmoment! 
Leerlingen worden 
gebeld door mentoren. 
Aanvragen RV-toetsen op 
4 en 5 juni (info volgt) 

8-12 juni 
(week 24) 

09.00- max. 14.10 uur  
Alle leerlingen krijgen 
onderwijs op afstand conform 
huidige rooster (inclusief HO) 
via MSTeams 
 
09.00-11.00 uur 
(volgens rooster) 
Herkansingen  voor leerlingen 
van klassen 9AB-10CD-10F en 
11C (leerlingen moeten zich 
absent melden bij lessen 
indien dit nodig is vanwege 
inhaaltoets) 

14.00-max. 16.30 uur  
(volgens rooster) 
Herkansingen voor leerlingen van 
klassen 9AB – 10CD – 10F en 11C 
(leerlingen die om 14.00 uur een 
toets moeten maken kunnen zich 
eventueel de laatste twee 
lesuren absent melden indien het 
nodig is om tijdig op school te 
zijn) 
 

Mentoren kunnen 
activiteiten organiseren 
(hierover volgt 
afzonderlijk bericht) 
 

15-19 juni 
(week 25) 

HO is afgelopen 
Lessen en activiteiten: 
programma volgt. 
 
Ochtend (rooster volgt)  
Toetsen en afronding voor 
leerlingen klassen 9ABCD-
10CDF en 11C (programma 
volgt 

Middag  (rooster volgt) 
Toetsen en afronding voor 
leerlingen van klassen 9ABCD-
10CDF en 11C 
 

Start RV-toetsen 
Programma is nog niet 
vastgesteld 
 
Vrijdag 19 juni: 
St. Jan 

22-26 juni 
(week 26) 

Lessen en activiteiten: 
programma volgt 
 
Ochtend conform week 25 

Middag conform programma 
week 25 
 

Vrijdag 26 juni:  
Studiedag; leerlingen zijn 
vrij 
 
 

29 juni -3 
juli (week 
27) 

Lessen en activiteiten: 
Programma volgt 
 
Ochtend conform week 25  

Middag conform programma 
week 25 
 

Definitieve 
uitslagbepaling RV-
toetsen 

6 juli -10 juli  
(week 28) 

  Laatste schoolweek 
waaronder uitreiking 
diploma’s  
Programma volgt 

 


