
 

 

 

 

 

 

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

 

Betreft: informatie naar aanleiding van de persconferentie van 21 april jl. 

 

Breda, 28 april 2020 

 

Beste leerlingen, geachte ouders/verzorgers, 

 

Ik hoop dat jullie een fijne, verdiende, vakantie hebben! Ik informeer jullie over de periode vanaf 4 

mei, naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte op 21 april.  

 

In deze persconferentie is duidelijk geworden, dat we in elk geval tot 1 juni geen 

onderwijsactiviteiten op school mogen laten plaatsvinden. Alleen de afronding van het examen voor 

leerlingen uit M4, H5 en V6 mag – onder strikte voorwaarden – op school gebeuren. Maar ook na 1 

juni zullen er nog beperkende richtlijnen gelden. Zo zullen we een onderlinge afstand van minimaal 

1,5 meter moeten garanderen. Dat betekent, dat er steeds maar een kleine groep leerlingen 

tegelijkertijd in school mag zijn. 

 

Voor de online-lessen maken we met de docenten wel een paar nieuwe afspraken: 

• Op 4 mei vinden er geen lessen plaats. Die dag besteden de docenten aan overleg over en 

voorbereiding van de laatste schoolweken. 5 Mei is een vrije dag. 

• De lessen duren vanaf 6 mei 30 minuten. Op die manier zit je minder lang achter de pc en 

heb je ’s middags tijd voor opdrachten of andere dingen. We gebruiken het volgende 

lesrooster: 

 

lesuur aanvangstijd 

u1  8.30  

u2  9.00  

u3  9.30  

u4  10.00  

Pauze  30 min  

u5  11.00  

u6  11.30  

u7  12.00  

u8  12.30  

klaar  13.00  

 

• Voor elk vak wordt minimaal een les per week online gegeven. Meer mag natuurlijk, maar de 

docent kan er bijvoorbeeld ook voor kiezen om in de andere lessen steeds met een paar 

leerlingen uit de klas online af te spreken. De docent geeft het steeds duidelijk in Magister 

aan, als het een online-les is (MO). 



• Omdat ook een docent niet 24/7 kan werken, spreken we af dat een docent werkt tussen 

8.30 en 16.30 uur. Binnen die tijden vinden lessen plaats, bereidt de docent lessen voor en 

beantwoordt hij/zij vragen van leerlingen. De docent mag daar natuurlijk best van afwijken, 

maar we moeten daar niet van uitgaan. Houdt er rekening mee, dat sommige docenten niet 

elke dag van de week voor school beschikbaar zijn.  

 

Met de andere scholen van SKVOB e.o. hebben we de volgende afspraken gemaakt: 

• Tot het eind van dit schooljaar vindt het onderwijs in principe ‘op afstand’ plaats. 

• Vanaf 1 juni organiseren we op school de SET’s voor de voor-examenklassen (4H, 4V en 5V) 

die gepland waren voor toetsweek 3. Tot toetsweek 3 zijn de lessen gewoon doorgegaan; 

leerlingen hebben de voorbereiding voor deze SET’s dus gehad. Over de precieze planning en 

over de SET’s die in toetsweek 4 zouden worden afgenomen, krijg je nader bericht. 

• Daarnaast organiseren we na 1 juni onderwijsactiviteiten op school voor kleine groepen 

leerlingen tegelijk. Daarover word je later nog geïnformeerd. De online-lessen gaan 

daarnaast gewoon door. 

• Behalve SET’s worden er dit schooljaar op school geen toetsen meer afgenomen voor een 

cijfer. Voor online-toetsen of werkstukken en opdrachten die je thuis moet maken, kan je 

nog wel een cijfer krijgen. 

 

Er zijn veel vragen over de overgang naar het volgende jaar. Het is belangrijk, dat je tot het einde van 

het schooljaar serieus voor school blijft werken, ook om je op volgend jaar voor te bereiden! Vanaf 

het begin van het schooljaar tot 16 maart heb je op school toetsen gemaakt cijfers gehaald. 

Daarnaast vragen we jouw docenten om aan te geven, of zij denken dat je voor hun vak voldoende 

hebt geleerd om volgend jaar succesvol te kunnen zijn. Daarbij kijken ze ook naar jouw inzet, 

resultaten en vorderingen tijdens deze laatste online-periode. Op die manier krijgen we een goed 

beeld van jouw mogelijkheden voor volgend schooljaar. Na de meivakantie krijg je meer informatie 

over de bevordering naar een volgend leerjaar.  

 

Geniet voorlopig nog van je vakantie! Daarna zetten we de schouders er weer onder, om dit heel 

bijzondere schooljaar toch succesvol af te ronden. Het is fijn om te weten, dat de meesten van jullie 

daar ook heel erg jullie best voor doen! 

 

 

Namens de schoolleiding van Mencia, 

J. Hadders, rector 


