
 

Zundert, 8 mei 2020 

 

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

 

Bij dezen informeren wij jullie over de gang van zaken op Mencia Sandrode tot en met het 

einde van dit schooljaar, als aanvulling op de brief van de heer Hadders van 28 april jl. Het 

uitgangspunt is dat we tot en met 3 juli onderwijs op afstand blijven verzorgen, waarbij we 

hopelijk vanaf 1 juni groepjes leerlingen op school mogen laten komen, in welke 

samenstelling dan ook. Er komt geen afsluitende toetsweek, leerlingen worden dit jaar op 

advies bevorderd naar het volgende leerjaar. 

De komende twee weken willen we zicht krijgen waar de leerlingen momenteel staan in hun 

leerproces en wat er nog nodig is om aan het einde van dit schooljaar met een positief 

advies bevorderd te worden.  

De docenten zullen z.s.m. adviezen formuleren op basis van: 

- behaalde cijfers tot 16 maart; 

- leeropbrengst na 16 maart, betrokkenheid, geleverd werk/opdrachten, aanwezigheid 

etc.; 

- algemene indruk van werkhouding, interesse en inzet. 

 

Ook aan de leerlingen stellen we de vraag, via de mentor, om voor zichzelf in kaart te 

brengen hoe ze ervoor staan op basis van onderstaande stellingen:  

 

 Ik ben helemaal bij voor dit vak en heb al het huiswerk/opdrachten af. 

 Ik snap de leerstof en kan die zelfstandig verwerken (bijv. op een toets). 

 Ik weet wat ik dit jaar nog moet doen voor dit vak en ik weet dat ik dat ook ga doen. 

 

De leerlingen krijgen hiervoor nog een format voor dat ze digitaal kunnen invullen. Vriendelijk 

verzoek aan ouders om mee te kijken en de vorderingen samen te bespreken.   

Samen met de afdelingsleider en ondersteuningcoördinator zullen de mentoren op 20 mei 

een eerste advies formuleren en in overleg met leerlingen en ouders een individueel plan 

opstellen voor de verdere invulling/verloop van dit schooljaar om de mogelijkheid te bieden 

toe te werken naar de overgang naar volgend schooljaar. Eind juni plannen we een tweede 

en laatste evaluatie in om het eindadvies per leerling te bepalen, ook in en na overleg met 

mentor, leerlingen en ouders. 

We zitten in een hele bijzondere situatie die flexibiliteit en aanpassingsvermogen vraagt van 

leerlingen, ouders en medewerkers. De situatie biedt ook kansen en uitdaging voor 

vernieuwing van het onderwijs, een boost voor de toekomst van modern onderwijs op 

Sandrode. 

De openingstijden van Mencia Sandrode zijn de komende tijd van maandag t/m vrijdag van 

8.30 tot 13.00 uur. U kunt natuurlijk altijd mailen naar sandrode@mencia.nl  

Veel succes met alles, we houden u op de hoogte, 

 

Met hartelijke groet, 

Tristan Janssen, afdelingsleider 

Anne-Geerke Hesselink, directrice a.i. 
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