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Betreft: Lessen Examenklassen

Geachte ouders/verzorgers,
Er is enige verwarring ontstaan over de lessen, die we tijdens de schoolsluiting van 16 december
tot en met 15 januari aan onze examenleerlingen geven. In de toespraak, die premier Rutte maandag
14 december hield, gaf hij aan, dat de middelbare scholen dicht gingen, maar dat er een uitzondering
gemaakt kon worden voor examenleerlingen (en voor de praktische vakken in het vmbo-onderwijs).
Dat is logisch: examenleerlingen hebben nog maar een paar maanden school voor de boeg.
Als er onderdelen in het programma zitten, die je niet thuis kunt doen en die eigenlijk geen uitstel
kunnen velen, dan moet je daar een uitzondering voor maken. Op Het Heerenlanden zullen er dan
ook tijdens de schoolsluiting tot en met 15 januari in de eindexamenklassen verscheidene toetsen
worden afgenomen, herkansingen worden gepland, presentaties bij Nederlands worden gehouden,
voor praktische opdrachten bij Scheikunde en BSM komen de leerlingen in kleine groepjes naar
school, bij het examenvak tekenen in vwo-6 gaan een paar lessen door, enzovoorts.
De leerlingen worden via SOM op de hoogte gehouden wanneer al deze lessen, toetsen en
presentaties plaatsvinden.
Maar wat naar onze mening niet de bedoeling was, was dat álle lessen in de eindexamenklassen op
school door zouden gaan. Dat zou betekenen, dat er zo’n 180 leerlingen tegelijk op school zouden
rondlopen. Maar dat niet alleen: een groot deel van het personeel zou ook naar school moeten
komen. Docenten die een examenklas lesgeven geven ook andere klassen les en als je het 4e uur op
de Eksterlaan moet zijn voor een 5 havo, kan je het 5e uur niet weer vanuit huis een 3e klas lesgeven,
dan moet je op school blijven. Als we alle eindexamenlessen klassikaal zouden geven, hebben we
daarom al gauw 40 personeelsleden (inclusief het ondersteunend personeel) in huis.
Als we in Nederland een harde, strenge lockdown van 5 weken nodig hebben om het coronavirus echt
in bedwang te krijgen, dan kan het niet de bedoeling zijn, dat we al die mensen toch naar school laten
komen. Binnen de Stichting CVO-AV, waar onze school deel van uitmaakt, wordt deze mening breed
gedeeld.

Als de lockdown ook na 15 januari nog voortgezet moet worden, omdat de aantallen besmettingen
niet voldoende omlaag gaan, dan veranderen we voor de examenklassen van koers, dan gaan we
weer meer lessen voor 4M, 5H en 6V(T) op school plannen. Maar voor de periode tot en met
15 januari vinden we dat niet verantwoord.
We hopen dat alle leerlingen goed zullen profiteren van de lessen die we online aanbieden.
In tegenstelling tot de eerste lockdown in het voorjaar, toen we maar 1 les per vak per week gaven,
gaan dit keer alle lessen door; we volgen het normale rooster. Wie in de problemen komt,
omdat hij of zij geen laptop heeft, kan er via de website een te leen vragen.
We beleven geen gemakkelijke tijden, maar laten we er met zijn allen het beste van maken.
Ik ben er van overtuigd dat, met voldoende inzet, geen enkele leerling tijdens de 2e schoolsluiting
achterstanden hoeft op te lopen.
Met vriendelijke groet,
namens de schoolleiding,

A.J. van Staalduine
Directeur Het Heerenlanden

