
Rotterdam, 26 mei 2020          

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

Zoals jullie allemaal weten, mogen we de school vanaf 2 juni eindelijk weer openstellen voor alle 

leerlingen. We zijn erg blij dat we onze leerlingen dan weer persoonlijk kunnen ontmoeten en dat ze 

elkaar weer kunnen zien en spreken binnen de vertrouwde omgeving van de school. 

Omdat de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers daarbij voorop staat, moet een en ander 

wel binnen de regels van de 1,5 meter-samenleving gebeuren. Het was dan ook geen eenvoudige 

opgave om de wens om alle leerlingen weer de kans te geven om fysiek op school onderwijs aan te 

bieden te combineren met de veiligheidseisen van het RIVM en het protocol voor de opstart van het 

VO. Eén van de veiligheidseisen is dat er in onze lokalen slechts 10 leerlingen tegelijkertijd 

aanwezig mogen zijn. Het feit dat we een grote school zijn op één locatie beperkt de mogelijkheden 

aanzienlijk.

In overleg met het gehele personeel en de MR zijn we tot een plan van aanpak voor het restant van 

dit schooljaar gekomen. Dit plan van aanpak beschrijft samenhangend de inrichting van het 

onderwijs vanaf 2 juni, de wijze waarop we dit jaar tot overgangsbesluiten komen en hoe we toetsing 

nog beperkt zullen inzetten in de bovenbouw. De komende tijd zullen we ook gaan nadenken over 

ons onderwijs voor volgend schooljaar.

In het kort volgt hieronder puntsgewijs een samenvatting van het onderwijs vanaf 2 juni. Voor een 

uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de uitgebreidere informatie verder in deze brief. 

• Vanaf 2 juni blijft ons onderwijs op afstand in de ochtend doorgaan. De lessen gaan door 

tot en met vrijdag 3 juli. Er is geen afsluitende toetsweek.

• Vanaf 2 juni komen alle leerlingen die niet goed kunnen meekomen in het onderwijs op 

afstand iedere dag naar school (van 08.30 tot 13.00 uur).

• In het eerste contactmoment de komende weken worden alle leerlingen op een middag op 

school verwacht voor een mentorgesprek.

• Vanaf het tweede contactmoment krijgen de onderbouwklassen één middag per week 

fysieke lessen op school. Bovenbouwleerlingen krijgen keuzewerktijdlessen aangeboden, 

mede ter voorbereiding op enkele toetsen.

• In de onderbouw zijn er geen toetsen die meetellen voor een cijfer. Werkstukken en 

mondelingen kunnen wel becijferd worden. In de bovenbouw kunnen er nog toetsen 

worden gegeven, met een maximum van één per vak.

• Leerlingen en ouders worden vanaf begin juni betrokken bij het overgangsbesluit. Dat 

besluit wordt dit schooljaar bepaald op basis van cijfers maar ook het profielbeeld van 



leerlingen. Leerlingen krijgen van iedere docent een voorlopig oordeel over de kansen het 

volgende schooljaar. Als de docent heeft aangegeven dat een leerling niet op schema ligt 

om over te kunnen naar het volgende leerjaar, krijgen leerlingen de kans om met een taak 

de docent te laten zien dat zij wel op schema zijn gekomen. Leerlingen krijgen aan het eind 

van het schooljaar vervolgens een definitief oordeel.

• Op school worden veiligheidsmaatregelen genomen, zoals aparte ingangen, extra 

hygiënemaatregelen, eenrichtingsverkeer en maximaal 10 leerlingen in één lokaal. 

Leerlingen dienen altijd 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren (hoe moeilijk ook!).

Hieronder werken wij bovenstaande punten in meer detail uit.

 Inrichting van het onderwijs

Omdat we een beperkt aantal leerlingen en medewerkers tegelijk binnen school kunnen ontvangen 

handhaven we in de ochtend het onderwijs op afstand volgens de huidige opzet met 30-minuten 

Zoom-lessen. Van dinsdag 2 juni tot en met vrijdag 3 juli geven docenten minimaal één Zoom-les 

per week, die voor de volledige 30 minuten benut worden. Leerlingen waarvan gebleken is dat ze 

niet goed meekomen met het onderwijs op afstand (wordt via de mentor geïnventariseerd) volgen 

het onderwijs iedere dag onder begeleiding op school (van 08.30 tot 13.00 uur). De leerlingen die dit 

betreft ontvangen hierover een bericht van hun mentor.

Van dinsdag 2 juni tot en met maandag 8 juni worden alle leerlingen 's middags in kleine groepen op 

school ontvangen door hun mentor. De mentoren bespreken dan met hun leerlingen de impact die 

de afgelopen periode gehad heeft en brengen in beeld welke ondersteuning leerlingen eventueel 

nodig hebben. Leerlingen vullen van tevoren een korte evaluatie in als voorbereiding op die 

ontmoeting met de mentor. Daarnaast zullen we een brede enquête onder onze leerlingen uitzetten 

over hun ervaringen tot nu toe met het onderwijs op afstand. Leerlingen ontvangen een schema voor 

deze bijeenkomsten met de mentor.

Van dinsdag 9 juni tot en met vrijdag 3 juli krijgen leerlingen op één vaste middag gedurende drie 

lesuren van 45 minuten les op school in groepjes van maximaal 10 leerlingen per lokaal. 

Onderbouwleerlingen volgen zo in aanvulling op het onderwijs op afstand een serie lessen. 

Bovenbouwleerlingen kunnen op een middag in de week intekenen op een aanbod van 

keuzewerktijdlessen. In deze keuzewerktijduren zal vooral extra ondersteuning bij de voorbereiding 

op toetsen geboden worden. Bovenbouwleerlingen schrijven zichzelf in voor deze lessen.

In combinatie met deze lessen op school zal er een aanbod komen om deel te nemen aan 

buitensportactiviteiten, georganiseerd door onze docenten lichamelijke opvoeding (onder 

voorbehoud van medewerking van de sportverenigingen).

Leerlingen ontvangen voor dit middagprogramma binnenkort een uitgewerkt rooster.

In schemavorm:



 Overgangsbesluiten

Gezien de huidige omstandigheden zal het duidelijk zijn dat we geen gebruik kunnen maken van 

onze gebruikelijke overgangsnormen en bijbehorende procedures om tot overgangsbesluiten te 

komen. Evenals in een normaal schooljaar blijft het bieden van kansen een belangrijk uitgangspunt 

bij het nemen van overgangsbesluiten. 

De overgangsbesluiten worden dit schooljaar gebaseerd op een combinatie van het beeld van alle 

cijfers die behaald zijn en een profielbeeld van de leerling, gebaseerd op zaken als inzet en 

werkhouding en formatieve informatie. 

Alle vakdocenten geven gebaseerd op de bovenstaande twee onderdelen op 29 mei een voorlopig 

oordeel over elke leerling. De vakdocent bepaalt daarbij of een leerling klaar is voor volgend leerjaar 

of nog niet. Bij het voorlopig oordeel heeft de vakdocent twee keuzes: 

1. Deze leerling is goed op weg en ligt op schema.

2. Deze leerling is niet op schema voor volgend schooljaar en dient zich met een taak te 

verbeteren totdat hij/zij er wel klaar voor is. 

Voor brugklasleerlingen geldt dat de docent ook aangeeft voor welk niveau de leerling op schema 

ligt.

Een taak kan verschillen per leerling. De taak is erop gericht dat de leerling na voldoende afronding 

ervan alsnog voor dat vak aan het volgende leerjaar kan beginnen. De vakdocenten bieden bij de 

taken begeleiding op afstand aan door een wekelijks extra Zoom-moment. Er worden geen grenzen 

gesteld aan het aantal taken per leerling.

De voorlopige eindoordelen worden door de mentor met de leerlingen in de eerste week van juni 

besproken. Het is belangrijk om in een vroeg stadium ouders te betrekken bij dit voorlopig 

eindoordeel van de leerlingen. Mentoren nemen dus contact op met alle ouders. 

Uiterlijk 8 juli, nadat de taken zijn ingeleverd en beoordeeld, geeft de vakdocent een definitief 

eindoordeel. Ook hierbij zijn er twee keuzes:

1. Deze leerling is klaar voor volgend schooljaar.



2. Deze leerling is niet klaar voor volgend schooljaar. Bij het eindoordeel houdt de vakdocent 

rekening met het aangepaste programma volgend schooljaar.

Het overzicht van de eindoordelen wordt door de mentor met de ouders en de leerling besproken.

Op basis van het overzicht van eindoordelen en op basis van alle beschikbare achtergrondinformatie 

wordt voor elke leerling een overgangsbesluit genomen. Gezien de bijzondere omstandigheden 

waaronder leerlingen vanaf 15 maart hebben moeten werken en het feit dat de omstandigheden 

waaronder ze dat hebben kunnen doen sterk verschillen van leerling tot leerling, hanteren we geen 

van tevoren vastgelegde overgangsnormen ten aanzien van het aantal positieve en negatieve 

eindoordelen per leerling. Uitgangspunt hierbij is dat een leerling een goede kans moet maken om 

komend schooljaar succesvol te kunnen doorlopen. De overgangsbesluiten worden op woensdag 15 

juli vanaf 12.00 uur aan ouders en leerlingen bekend gemaakt. 

Ouders kunnen eventueel via de afdelingsconrector tot uiterlijk 18.00 uur per e-mail een onderbouwd 

verzoek tot revisie indienen. De eventuele revisievergaderingen vinden op donderdag 16 juli plaats.

 Toetsing

Gezien de organisatorische problemen rond toetsing in verband met de veiligheidseisen van het 

RIVM beperken we de hoeveelheid toetsen zoveel mogelijk. Via ons onderwijs op afstand kan wel 

altijd op andere manieren feedback op het leerproces van leerlingen geboden worden.

Dat betekent dat er in de onderbouw geen toetsen (so's of repetities) worden afgenomen. De 

beperkte ruimte die ontstaat voor toetsen aan het eind van dit schooljaar is alleen bedoeld voor 

toetsen in de bovenbouw die persé nog dit schooljaar afgenomen moeten worden. Per vak kan er in 

de bovenbouw per leerjaar maximaal één toets worden gegeven. Leerlingen in de bovenbouw 

ontvangen tijdig een overzicht met alle toetsen.

 Maatregelen in verband met de veiligheid

De komende weken zullen de leerlingen die naar school komen geconfronteerd worden met enkele 

veranderingen in het gebouw om de veiligheid van leerlingen en onze medewerkers zo optimaal 

mogelijk te maken. Wij vragen alle leerlingen nadrukkelijk om altijd 1,5 meter van elkaar afstand te 

behouden, hoe aantrekkelijk het ook is om elkaar na zo’n lange tijd een flinke knuffel te geven. In het 

gebouw zullen er zichtbare veranderingen aanwezig zijn. Zo dienen alle leerlingen zich te houden 

aan de volgende punten:

• De looproutes die in het gebouw zijn aangegeven zijn verplicht. Er is vaak sprake van 

éénrichtingsverkeer en wij vragen iedereen deze aanwijzingen op te volgen.

• De kluisjes zijn alleen nog toegankelijk in de periode van dinsdag 2 juni tot en met 

maandag 8 juni. Alle leerlingen worden verzocht hun kluisjes in die week helemaal leeg te 

maken, de kluisjes worden daarna verwijderd en zijn niet meer toegankelijk.

• De aula, binnenhof en andere verblijfruimtes zijn afgesloten. De mediatheek is wel open, 

maar alleen voor het terugbrengen en lenen van boeken. De kantine blijft gesloten.

• Alle leerlingen krijgen aanwijzingen voor het parkeren van de fietsen en welke ingang van 

het gebouw zij moeten gebruiken. Deze informatie krijgen de leerlingen nog door.

• Alle lokalen worden iedere dag grondig schoongemaakt. Wanneer er een wisseling van 

leerlingen is tussen het ochtend- en middagprogramma, worden de lokalen extra 



schoongemaakt. 

• Uitsluitend leerlingen die in de ochtend én middag op school moeten zijn, kunnen tussen 

het ochtendprogramma en het middagprogramma in de Binnenhof overblijven.

• Leerlingen zijn niet eerder dan 15 minuten voor een contactmoment op school en verlaten 

na de het laatste contactmoment de school zo snel mogelijk.

• Er zijn extra mogelijkheden voor leerlingen om handen te wassen of te desinfecteren.

Uiteraard volgen wij alle richtlijnen rondom de hygiëne en de veiligheid van leerlingen en 

medewerkers op. Wij zijn daarbij afhankelijk van de medewerking van de leerlingen. Wij vragen 

leerlingen daarom nadrukkelijk de aanwijzingen van het personeel op school te volgen.

 
Met deze plannen hopen wij onze leerlingen vanaf 2 juni in goede gezondheid weer op school te 

zien. De komende weken blijft gelden dat wanneer leerlingen klachten vertonen, zij thuis moeten 

blijven. Hoe dan ook zien wij uit naar de periode waarbij wij onze leerlingen weer op school kunnen 

ontvangen. Wij zorgen dat tijdig alle praktische uitwerkingen bij u en de leerlingen terecht komen.

 
De komende tijd gaan wij nadenken over ons onderwijs in het nieuwe schooljaar, wanneer zeker een 

deel van de maatregelen nog actief zal zijn. Hierbij vinden wij de mening van leerlingen en ouders 

erg belangrijk. Wij zullen een klankbordgroep van ouders en leerlingen vormen die met ons mee zal 

denken over het onderwijs in het nieuwe schooljaar.

 
Met vriendelijke groet,

Namens de gehele schoolleiding,

 
Arti Bos 

Rector-bestuurder Emmauscollege


