
 

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

Ruim twee weken geleden hebben we de deuren van de school moeten sluiten voor leerlingen. Vanaf 

dat moment wordt er onderwijs op afstand verzorgd. Een behoorlijke omschakeling die veel van jullie 

vraagt. Het is een bijzondere situatie waarbij we elkaar en het naar school gaan missen. We merken 

dat het onderwijs op afstand door veel leerlingen heel goed en serieus is opgepakt en willen onze 

waardering en complimenten hiervoor uitspreken. Tegelijkertijd willen we de leerlingen die de online 

lessen niet zo serieus nemen en soms zelfs verstoren oproepen om hierin ook hun 

verantwoordelijkheid te nemen. We realiseren dat we veel van jullie vragen, maar we verwachten ook 

bij deze vorm van onderwijs een goede werkhouding en inzet. Alleen als we dit met zijn allen doen, 

kunnen we zo goed mogelijk onderwijs blijven bieden.  

Gisteren is bekend geworden dat de school in elk geval tot het einde van de meivakantie nog gesloten 

zal blijven, examenklassen uitgezonderd. In deze brief informeren wij jullie over een aantal praktische 

zaken voor een goed verloop van de komende periode, examenkandidaten ontvangen nog een 

aanvullende brief. Het is belangrijk om structuur en ritme te blijven behouden. We zullen daarom ook 

de komende periode vasthouden aan het normale lesrooster en lessen van 70 minuten. We vragen 

ouder(s)/verzorger(s) om hun kind ook in deze tijd ziek te melden als dit van toepassing is, dit wordt 

verwerkt zoals gebruikelijk in Magister. Zo is voor docenten duidelijk welke leerlingen ze mogen 

verwachten in hun les en kunnen leerlingen die er niet zijn zonder reden ook absent worden gemeld. 

Zo zullen docenten ook een melding in Magister zetten van leerlingen die te laat in de les aanwezig 

zijn.  

Op dit moment is onzeker welk gedeelte van het schooljaar we nog in het gebouw zullen kunnen 

lesgeven. Vanzelfsprekend heeft dit ook invloed op het afnemen van toetsen en op de afronding van 

het schooljaar voor leerlingen van klas 1, 2 en 3. Nu we voorlopig nog niet in het schoolgebouw kunnen 

lesgeven en toetsen, ontstaat er een bijzondere situatie waarin we de doorstroomnormen niet meer 

zondermeer kunnen toepassen. We zouden leerlingen onrecht aandoen wanneer we ze op basis van 

de helft van het aantal toetsen laten doubleren (of overgaan) terwijl het door de jaren opgebouwde, 

uitgebalanceerde systeem uitgaat van meer en andere toetsen. Het is niet wenselijk en niet mogelijk 

alle gemiste toetsen alsnog te gaan maken als de school weer open is. Dit betekent dat wij alle 

leerlingen zullen bespreken voor de overgang, hierbij zullen naast de beschikbare resultaten ook 

werkhouding, inzicht en vakperspectief voor het volgende leerjaar worden meegewogen. De 

doorstroomnormen zijn hierbij richtinggevend, maar niet bindend. Na de meivakantie zullen mentoren 

contact opnemen om te bespreken hoe het ervoor staat.  

We hopen jullie met deze brief meer duidelijkheid te hebben gegeven over hoe Houtens de komende 

periode om zal gaan met de ontstane situatie. Neem in geval van vragen gerust contact op met de 

mentor of teamcoördinator. Ook de ICT-helpdesk is via de mail goed te bereiken (ict@mijnhoutens.nl).  

Met vriendelijke groet, 

Jasper Gaasenbeek, afdelingsleider onderbouw 

Leo de Kraker, afdelingsleider bovenbouw 

Dick Looyé, directeur/bestuurder 
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