Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
Inmiddels, sinds mijn vorige nieuwsbrief, weten we dat de komende weken de school ook
gesloten zal zijn voor regulier onderwijs. Dit is het gevolg van de maatregelen die door
de overheid zijn afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. In
het beste geval zal de school weer beginnen op 4 mei. Dit is na afloop van onze
meivakantie. Mogelijk zal ook daarna nog sprake zijn van een beperking van het sociale
leven met consequenties voor het onderwijs. Het betekent hoe dan ook dat we de
komende weken nog te maken hebben met ‘onderwijs op afstand’. Dat is voor ons een
grote uitdaging, maar dat zal voor u thuis ongetwijfeld niet anders zijn.
Wat we ook weten is dat het eindexamen niet door zal gaan. De diplomering zal worden
bepaald op basis van de behaalde resultaten van het schoolexamen. We zijn op dit
moment nog in afwachting van de definitieve zak/slaagregeling en overige procedures die
we in acht moeten nemen. We hebben in de examencommissie wel besloten om vanaf
maandag 6 april te beginnen met het afnemen van de schoolexamens. De leerlingen die
dit betreft zullen persoonlijk worden uitgenodigd om onderdelen van het schoolexamen af
te ronden. Bij de af te nemen onderdelen op school zullen we natuurlijk de
veiligheidsmaatregelen zeer serieus nemen.
In deze nieuwsbrief probeer ik u zo goed mogelijk te informeren over wat deze hele
situatie voor u en uw zoon/dochter inhoudt. Ik doe dit in de vorm van vragen en
antwoorden. Mocht u echter toch nog met dringende vragen zitten, of als u hulp nodig
heeft, laat het ons weten. Natuurlijk kunt u contact opnemen met de mentor van uw
kind. Andere mogelijkheden om met ons in contact te komen:
-

Algemeen telefoonnummer: 070 - 33 64 944 (werkdagen)
Helpdesk examens: 070-3364999 (werkdagen tussen 10 en 12 uur)
Helpdesk online leren: 070 3364998 (werkdagen tussen 10 en 12 uur)

Voor ouders en leerlingen in het examenjaar zit er nog een aparte bijlage aan deze brief
toegevoegd met belangrijke informatie.
Het is mijn bedoeling om de komende periode regelmatig een nieuwsbrief toe te sturen,
om u op deze manier op de hoogte te houden van de meest actuele situatie.
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We missen de leerlingen op school. We hopen dat we deze nare situatie weer snel achter
ons kunnen laten. Ik wens u en uw familie heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijden.
Ik hoop u weer spoedig in betere omstandigheden en in goede gezondheid op school te
kunnen ontvangen.
Met vriendelijke groet,
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum & Van Vredenburch College

Wat is de situatie?
Het kabinet heeft besloten om scholen fysiek te sluiten van 16 maart tot en met
de meivakantie. Dit betekent dat leerlingen van onze school tot en met 3 mei geen les
meer krijgen op school. Wel geven we onderwijs op afstand. Het Van Vredenburch
College en de onderbouw van het Rijswijks Lyceum doen dit via ‘LessonUp’, de
bovenbouw doet dit via Office 365 – Teams’
Waarom zijn het Rijswijks Lyceum en het Van Vredenburch College dicht?
Op zondag 15 maart besloot het kabinet de scholen te sluiten, omdat veel leraren en
ouders zich zorgen maakten en het onderwijs lastiger te organiseren was vanwege
zieken. Op 31 maart is besloten die periode te verlengen tot en met de meivakantie. In
ons geval dus tot en met 3 mei.
Wat gaat er in de komende weken wel gebeuren?
Wij gaan door met het geven van onderwijs op afstand. Daarnaast wordt prioriteit
gegeven aan de eindexamenleerlingen zodat zij het schoolexamen op een goede manier
kunnen afronden.
Blijft de school gesloten na de meivakantie?
De week voor 28 april neemt het kabinet opnieuw een besluit over de maatregelen en
wordt duidelijk wat dit betekent voor het onderwijs. Daarna zullen wij u informeren over
wat er na 3 mei gaat gebeuren.
Ik heb geen pc, laptop of tablet beschikbaar thuis. Hoe kan mijn kind toch
onderwijs volgen?
Meldt dit bij de mentor van uw kind, zodat gezocht kan worden naar een passende
oplossing. Ook als er meerdere kinderen in het gezin van één pc of laptop gebruik
moeten maken is het misschien handig om dit met de mentor van uw kind bespreken en
te kijken of er een oplossing voor te vinden is.
Telt het online-onderwijs mee voor de overgang naar het volgende leerjaar?
We zullen de mate waarin leerlingen serieus aan het werk zijn voor school in de komende
weken ook laten meewegen bij de beslissingen die we aan het eind van het jaar moeten
nemen over de overgang naar het volgende schooljaar. De manier waarop we dat doen
zullen we de komende weken verder uitwerken. Het is dus belangrijk dat uw kind zich
blijft inzetten voor het schoolwerk. Als leerlingen negatief of ongepast gedrag laten zien
in de online leeromgeving (bijvoorbeeld vervelende berichten), dan kan dat leiden tot het
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blokkeren van het account van de betreffende leerling. De consequentie is dan dat de
leerling niet meer online kan meedoen.
Waarom moet mijn kind (telefonisch) bereikbaar zijn voor school?
Wij moeten uw kind kunnen bereiken om hem of haar zo goed mogelijk te begeleiden en
bij te sturen. We willen op die manier ook voorkomen dat leerlingen te veel
achterstanden gaan oplopen. We verwachten dat leerlingen zowel in de ochtend als in de
middag bereikbaar zijn. Het is dus ook belangrijk om iedere dag op tijd op te staan.
Heeft mijn kind nu vrij van school?
Nee uw kind is nog steeds leerplichtig. We verwachten dus ook dat alle leerlingen werken
aan hun online schoolwerk en meedoen aan de online lessen. We houden daar ook
toezicht op en zullen contact met u zoeken als we het idee hebben dat uw kind niet met
schoolwerk bezig is.
Een bericht vanuit de mediatheek aan de leerlingen
Ook in de mediatheek missen we jullie! We hopen dat alles goed gaat met jullie. Hou je
taai!
Hier nog een paar tips voor jullie voor wat betreft de boeken:
Maak je geen zorgen over boetes. Natuurlijk berekenen we niets over de periode dat de
school gesloten is.
Als je lid bent van een bibliotheek, of dat nu via school is of privé, dan kun je online
boeken lezen of luisteren. Op de site van je bibliotheek staat precies vermeld wat je
hiervoor moet downloaden.
Ga naar: jeugdbibliotheek.nl, klik op jouw leeftijdsgroep, klik op ‘Lezen voor school’.
Vervolgens kan je e-books of luisterboeken downloaden. Veel van deze boeken hebben
wij ook op school. In je Aura-app kan je het niveau van de boeken vinden. Uiteraard kan
je ook op ‘E-books’ of op ‘Boeken op onderwerp’ klikken als je gewoon voor je plezier wilt
lezen. (Heerlijk toch om je even aan alle Corona-ellende te onttrekken en in een andere
wereld te stappen?)
Wat zeg je??? Heb je je Aura Library app nog niet op je telefoon staan?? Snel doen dan!
Die is nu onmisbaar! Het mediatheekteam wenst jullie het allerbeste en natuurlijk heel
veel leesplezier.
Bericht voor leerlingen van het Van Vredenburch College
Voor de leerlingen van het Van Vredenburch College is er door een groep enthousiaste
docenten een nieuwsbrief gemaakt voor de leerlingen. Leerlingen kunnen toegang krijgen
tot deze nieuwsbrief door in LessonUp de volgende klassencode in te vullen: tfrpq
Heel veel leesplezier!
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Bijlage voor leerlingen in de examenklassen en hun ouder/verzorgers
De centraal examens gaan niet door.
De centraal examens gaan dit jaar niet door. Alle centrale examens komen te vervallen, zo
ook de centraal schriftelijk en praktische examens (cspe’s) in het vmbo, evenals de centrale
digitale flexibele examens in vmbo-bb en –kb. De resultaten van de schoolexamens vormen
de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.
Wat betekent het dat de centraal examens niet doorgaan?
We zullen tot en met 1 juni de tijd nemen om de schoolexamens op een goede manier af te
ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen nu de basis voor het behalen van het
diploma dit schooljaar.
Hoe wordt nu bepaald naar welke vervolgopleiding ik kan doorstromen?
Je kan op basis van de schoolexamenresultaten een diploma behalen. De doorstroom naar
het vervolgonderwijs gebeurt op basis van dat diploma. In overleg met het vervolgonderwijs
komt er extra aandacht voor het begeleiden en ondersteunen van instromende studenten.
Gaan de schoolexamens wel door?
Ja, de schoolexamens gaan door. Je hebt de gelegenheid om je op afstand voor te bereiden.
Vanaf 6 april starten we met het afnemen van de schoolexamens. Omdat er geen centrale
examens volgen, hebben we hier extra tijd voor: tot 1 juni.
Vanwege die extra tijd kan er meer gespreid worden. Onze school kan daardoor, in lijn met
de nieuwe maatregelen, de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand doen of op school in
kleinere groepen. Waar nodig hebben we het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
aangepast.
Hoe weet ik welke onderdelen van het schoolexamen ik op welk moment moet afronden?
Iedere examenkandidaat krijgt van zijn of haar teamleider, of via de examensecretaris te
horen op welk moment een schoolexamen wordt afgenomen. Hierover wordt je via Magister
geïnformeerd. Het kan gaan over inhaaltoetsen, herkansingen of schoolexamens die nog niet
zijn afgerond. Het kan ook zijn dat we besluiten om bepaalde onderdelen te laten vervallen
omdat de inhoud al eerder is getoetst.
Hoe zit het met de gezondheid en veiligheid van leerlingen en leraren bij de
schoolexamens?
Bij het afnemen van de schoolexamens staat de gezondheid voorop. Als fysieke
aanwezigheid nodig is, dan houden we de richtlijnen van het RIVM aan. Ook van leerlingen
wordt verwacht dat zij deze richtlijnen naleven. Zo moet iedereen met gezondheidsklachten
thuisblijven. Voorbereidend op de schoolexamens geven we onderwijs op afstand.



Hoe zit het met de aanmelddatum voor een vervolgopleiding?
De aanmeldingsdeadline voor het hoger onderwijs is verplaatst van 1 mei naar 1 juni.
De deadline voor mbo van 1 april naar 1 mei.
Hierdoor hebben leerlingen meer ruimte voor hun studiekeuze in deze ongewone tijden.
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Wat gebeurt ik niet alle schoolexamens heb afgerond?
Als je schoolexamen niet is afgerond dan kunnen wij ook geen diploma uitreiken. De regels
over zakken en slagen verwachten we rond 7 april.
Wanneer krijg ik als leerling meer informatie over alle consequenties van deze maatregel?
In de komende periode wordt deze maatregel verder uitgewerkt, inclusief alle (praktische)
consequenties. Zoals de deadline voor het aanleveren van de schoolexamenresultaten en de
daaropvolgende diplomabeslissing, de invulling van de zak-slaagbeslissing en de
mogelijkheid van herkansing. Er wordt ook uitgezocht of er een beroepsmogelijkheid kan
komen voor leerlingen die het niet eens zijn met de beslissing van de school. Jullie worden in
de loop van april, rond 7 april, geïnformeerd over de uitwerking van bovenstaande.
Onder welke voorwaarden kan de school schoolexamens blijven afnemen?
De schoolexamens kunnen doorgaan mits de scholen de richtlijnen van het RIVM, waaronder
de afstand van 1,5 meter tussen de leerlingen en leraren, in acht kunnen nemen.
Bij het wachten voor en na afloop van het examen dient het samenscholingsadvies in acht
genomen te kunnen worden. Dit betekent dat bijvoorbeeld niet alle leerlingen op het
schoolplein mogen rondhangen voordat ze naar binnen kunnen en dat er duidelijke
bewegwijzering is zodat er geen opstopping in de hal optreedt.
Verder zal het aantal leerlingen per lokaal dusdanig beperkt worden, dat er steeds 1,5 meter
afstand kan worden gehouden, ook ten opzichte van de surveillerende docent.
Hierover ontvangen jullie nog verdere instructies voorafgaand aan de schoolexamens.
Aan welke voorwaarden moeten leraren en leerlingen zich houden bij afnames van de
schoolexamens op school?
De volgende voorwaarden gelden:




De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen.
Dus geen neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts.
Er moet 1,5 meter afstand tussen de leerlingen aangehouden worden tijdens het examen.
Wat als ik ziek ben en niet naar het schoolexamen kan komen?
Als je ziek bent of in thuisquarantaine zit, dan kan je het schoolexamen later afronden. De
school heeft tot aan de start van de zomervakantie (3 juli) om de schoolexamens in te
plannen en af te nemen. Voor 3 juli moeten ook eventuele herkansingen uitgevoerd kunnen
worden.
Hoe moet ik mij ziekmelden voor een schoolexamen?
Als je ziek bent dan moet je je voor de start van het betreffende examenonderdeel
ziekmelden bij jouw teamleider. Dit doe je door een mail te sturen. Vermeld duidelijk wat je
naam is en in welke klas je zit. Laat ook weten wat er aan de hand is en welk schoolexamen
je niet kan afronden. Te laat ziekmelden of niet ziekmelden kan worden opgevat als
‘onregelmatigheid’. Dit zou dan een cijfer 1 kunnen opleveren.
5

Ik heb als leerling allemaal mooie resultaten behaald op mijn schoolexamens. Ben ik dan
nu geslaagd?
Nee, je bent nog niet geslaagd. Dat is afhankelijk van de precieze slaagzakregeling die gaat
gelden. Daarnaast moeten alle schoolexamens die voor jou gelden gemaakt en beoordeeld
zijn. De zak/slaagregeling zal in de loop van april bekend worden, waarschijnlijk rond 7 april.
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