Aan alle leerlingen van de Campus en
ter informatie aan de ouder(s)/verzorger(s)

Betreft Update nav persconferentie van 21 april jl.
Breda 23 april 2020
Beste leerlingen,
Allereerst hoop ik dat jullie genieten van een welverdiende vakantie. We hebben een
intensieve periode achter de rug waarin alles opeens anders was en je vanuit huis aan
onderwijs moest deelnemen. We begrijpen uit verschillende reacties dat voor
sommigen van jullie deze manier van werken heel fijn is, anderen geven aan er meer
moeite mee te hebben. Dat is heel begrijpelijk want jullie zijn en leren allemaal anders!
Ik hoop dat jullie in deze vakantieweken wat minder achter de computer zullen zitten
en wat meer van het lekkere zonnige weer zullen genieten in de tuin of op het balkon.
Heel Nederland zat afgelopen dinsdag voor de televisie hopend op positief nieuws en
vooral versoepeling van de maatregelen ter bestrijding van het Corona-virus. Zoals
jullie inmiddels al hebben begrepen gaan de scholen voor middelbaar onderwijs tot 1
juni nog niet open voor het geven van onderwijs. Na 1 juni kan er wel onderwijs op
school worden gegeven maar moet de 1,5 meter afstand worden gegarandeerd. Jullie
kunnen je waarschijnlijk goed voorstellen dat 1,5 meter afstand op een “normale“
schooldag onmogelijk te realiseren is. Dat betekent dat we na 1 juni alleen met
kleinere groepen tegelijkertijd op school en in de klas kunnen zijn.
In deze brief informeren wij jullie over de komende periode.
We hebben met alle Bredase scholen de volgende afspraken gemaakt:
 Tot de zomervakantie blijft “onderwijs op afstand” de basis;
 Vanaf 1 juni organiseren de scholen onderwijsactiviteiten voor kleine groepen
gedurende een deel van de week. De komende weken gaan we bepalen welke
activiteiten er wel en niet op school kunnen plaatsvinden na 1 juni. Daarover
worden jullie zo snel mogelijk na de vakantie geïnformeerd. Uitgangspunt is wel dat
iedere leerling een (klein) deel van de week op school zal zijn. Daarnaast gaat het
onderwijs op afstand gewoon door.
 Er worden geen toetsen voor een cijfer meer afgenomen op school dit schooljaar,
behalve voor de voorexamenklassen (klas 9, mavo3, havo4, vwo5).
 Toetsing via verwerkingsopdrachten die je thuis kunt maken kunnen wel becijferd
worden.

We snappen heel goed dat je vragen hebt over de overgang naar het volgende jaar. Wat
heel belangrijk is, is dat je serieus blijft werken aan je schoolwerk zodat je ook
volgend schooljaar goed mee kunt komen in de klas. In de laatste weken van dit
schooljaar zullen jullie thuis, per vak, een formatieve toets gaan maken die inzicht
geeft in je vorderingen voor dat vak. De cijfers, die je tussen augustus 2019 en 16
maart 2020 hebt gehaald op school, de adviezen van de docenten en deze formatieve
eindtoets geven een goed beeld van jouw voortgang dit schooljaar. 8 Mei hoor je meer
over de exacte richtlijnen omtrent de bevordering naar volgend schooljaar.
Direct na de vakantie gaan we een digitale enquête uitzetten onder leerlingen en
ouders. We willen graag van jullie en je ouders horen hoe het “onderwijs op afstand”
wordt ervaren, wat er goed gaat en wat er beter kan. Mogelijk leidt dit tot
aanpassingen in de manier waarop we het onderwijs op afstand vormgeven.
Van eindexamenleerlingen krijgen we regelmatig mails met de vraag of het gala
doorgaat en hoe de diploma-uitreiking zal verlopen. Helaas zal het gala (dit is een
evenement) niet doorgaan en ook de diploma-uitreiking zal dit jaar op een andere
manier moeten plaatsvinden. Dat vinden we heel verdrietig want deze twee feesten
horen bij het geslaagd-zijn en het uitzwaaien van de examenleerlingen. Uiteraard laten
we jullie niet zomaar gaan en zijn we op zoek naar andere vormen. Mocht je zelf
ideeën hebben, meld dit dan bij je teamleider.
Verder zeg ik jullie toe dat als de Corona-crisis voorbij is en evenementen weer door
mogen gaan er een mooi galafeest voor jullie zal worden georganiseerd!
Beste leerlingen, weet dat jullie enorm worden gemist op school. Het gaat nog even
duren voordat alles weer “normaal” is. Dat vinden wij allemaal heel vervelend maar het
is helaas niet anders. We gaan er met elkaar het beste van maken, daar vertrouw ik op!
Nu eerst nog genieten van de meivakantie.
Namens de schoolleiding van de Campus,
Caroline Klein

