
 

‘s-Gravenzande, 20 mei 2020 

 

Betreft: scenario 2 juni 2020, toetsing en bevordering 

 

Beste leerlingen en ouders,  

 
Naar verwachting gaan de VO-scholen 2 juni a.s. weer open voor aangepast onderwijs binnen de 

anderhalve-meter-samenleving. Wij kijken ernaar uit om onze leerlingen weer te mogen ontvangen! 

Hieronder leest u meer over het beoogde scenario vanaf 2 juni a.s., de toetsing en de 

bevorderingsregeling voor alle leerjaren. 

 
Scenario vanaf 2 juni 2020 

Momenteel zijn we druk bezig met het inrichten van het rooster en de route binnen de school om de 

start mogelijk te maken volgens de gestelde richtlijnen van de VO-raad en het RIVM. De definitieve 

beslissing over de heropening van de VO scholen volgt later deze week. 

Wij willen leerlingen geregeld op school zien, maar iedere dag zal niet mogelijk zijn als wij moeten 

voldoen aan de anderhalve meter afstand tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en 

collega’s. Daarnaast zijn er richtlijnen voor de hoeveelheid mensen die in het gebouw mogen zijn. De 

leerlingen zullen ook na 2 juni thuis aan het werk moeten blijven.  

Enkele dagen voor de start op 2 juni a.s. ontvangt u het definitieve plan en de spelregels voor de 

herstart in het gebouw via de mail. 

 
PTA-toetsen klas 3 mavo 

De PTA-toetsen voor de leerlingen uit 3 mavo  worden voor de zomervakantie afgenomen, aangezien 

zij onderdeel zijn van het eindexamenprogramma dat dit schooljaar moet worden afgerond. De 

leerlingen die een vak niet gekozen hebben in hun vakkenpakket van klas 4 krijgen vrijstelling voor die 

onderdelen die na 1 juni 2020 gedaan hadden moeten worden.  

Voor het vak Lichamelijke Opvoeding ontstaat een aangepast PTA, waardoor ook dit PTA onderdeel af 

te ronden is voor de zomer. De vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer en Kunstvakken 1 (CKV) 

worden afgerond volgens het eerder beschreven PTA. 

 
Bevorderingsnormen alle leerjaren 

Op het gebied van de bevorderingsnormen is besloten alle leerlingen die op niveau zijn - en dus 

bevorderbaar zijn -, te bevorderen naar het volgende leerjaar. Voorwaarde hierbij is dat de leerling de 

lesstof beheerst en de opdrachten voor alle vakken heeft afgerond. Voor leerlingen waarbij al 

afspraken zijn gemaakt om uit te stromen naar een ander onderwijstype of een andere 

onderwijsafdeling geldt dat deze afspraken blijven staan.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De abrupte overgang naar thuisonderwijs is door leerlingen wisselend ervaren. Voor sommige 

leerlingen was het goed te doen, anderen hebben veel moeite gehad om hun draai te vinden en alles 

te begrijpen. In de periode vanaf 2 juni zullen wij bekijken op welk punt de leerlingen in de lesstof 

staan. Uiterlijk 1 juli ontvangt u van ons schriftelijk een advies voor de vervolgroute in schooljaar 2020-

2021. Leerlingen met achterstanden in lesstof of niveau of waar twijfel is over de beste vervolgroute, 

worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de mentor en/of teamleider waarin de 

vervolgroute wordt besproken. Uitgangspunt is dat we leerlingen kansen willen bieden, zonder daarbij 

de realiteit uit het oog te verliezen. Mochten ouders en leerlingen een keuze maken tegen het 

dringende advies van de school in, dan kan deze keuze tijdens het komende schooljaar niet worden 

teruggedraaid. 

 

Bovenstaande besluiten zijn getoetst aan de richtlijnen van de VO-raad van 6 mei jl. en passen binnen 

onze onderwijsvisie, waarin we de leerlingen reële kansen willen bieden richting volgend schooljaar. 

We begrijpen dat deze informatie vragen bij leerlingen en ouders kan oproepen.  

Hierover kunt u contact opnemen met de heer Goudswaard via gsd@isw.info. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het managementteam ISW Sweelincklaan 

  


