
 

 

 

 

 

 

Aan de leerlingen van Mencia de Mendoza en hun ouders/verzorgers 

 

 

Breda, 17 april 2020 

 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Al een maand lang verzorgen we ons onderwijs ‘op afstand’. Dat gaat best goed, maar we missen het 

persoonlijke contact met leerlingen en collega’s wel! Hoe ons onderwijs er na de meivakantie uit zal 

zien, weten we nog niet. Daarvoor zijn we afhankelijk van de richtlijnen die dan zullen gelden. In de 

persconferentie die volgende week dinsdag 21 april wordt gegeven, krijgen we hopelijk weer meer 

duidelijkheid. Wat die duidelijkheid dan betekent voor de manier waarop we vanaf 4 mei het 

onderwijs vormgeven, laten we jullie daarna opnieuw via e-mail weten.  

 

Wel is duidelijk, dat de afronding van dit schooljaar anders verloopt dan normaal. Of we de 

gebruikelijke bevorderingsnormen zullen hanteren, is sterk afhankelijk van de mogelijkheden die er 

in de laatste schoolweken zullen zijn om op school toetsen af te kunnen nemen en van de 

mogelijkheden om leerlingen daarop voor te bereiden. Voor de leerlingen is het belangrijk, dat ze 

ook in de komende weken laten zien dat ze serieus met school bezig zijn. Bij de beslissing over 

bevorderen of niet bevorderen, zal dat zeker een rol spelen. En ook als de lesstof niet op de 

gebruikelijke manier kan worden getoetst, is zij wel een belangrijke basis voor succes in een volgend 

leerjaar! 

 

We gaan ervan uit en we bereiden ons erop voor, dat we na de meivakantie weer wat meer 

onderwijsactiviteiten op school mogen laten plaatsvinden. Dat zal zeker nog onder strikte 

voorwaarden zijn. We denken, dat die voorwaarden in elk geval betekenen, dat we steeds maar 

kleine groepen leerlingen tegelijkertijd naar school kunnen laten komen. Over die organisatie 

berichten we, als we een beter beeld hebben van de mogelijkheden die we na de meivakantie 

hebben. Natuurlijk betrekken we daarbij ook de vraag, hoe we omgaan met de SET’s voor de 

leerlingen uit voor-examenklassen die dit schooljaar afgenomen zouden worden.  

 

Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we jullie opnieuw. Op 4 mei zullen er geen lessen zijn. Die 

dag gebruiken we met de docenten als ‘studiedag’ om de mogelijkheden verder uit te werken. 

 

Ik wens jullie een heel fijne meivakantie toe, al zal ‘vakantie’ wel een beetje anders voelen dan in 

andere jaren! 

 

Namens de schoolleiding, 

 

J. Hadders, rector 


