
 

 

 

Aan de leerlingen van de CSB en hun ouder(s)/verzorger(s) 

 

 

 

 

 

 

                               Amsterdam, 12 mei 2020 

 

 

Kenmerk: odiv1920308/vert/jona 

Betreft: update 

 

 

Beste leerlingen, beste heer, mevrouw, 

 

Zoals we eerder al aankondigden hebben we ons de afgelopen week voorbereid op de 

opening van de school per 2 juni. Het wordt een bijzondere periode waarin de online lessen 

en het thuiswerken worden afgewisseld met een aantal zaken die op school plaatsvinden. 

 

In de bijlage bij dit bericht staat een overzicht per jaarlaag van hoe dit er uit zal zien. 

Binnenkort krijg je via magister de precieze invulling van wat exact jouw rooster zal zijn. 

Ook volgt er nog een protocol met alle speciale regels die zullen gelden, zowel voor een les 

als voor een toets op school.  

 

We zien er naar uit om jullie te zien. Tegelijkertijd: het uitganspunt is dat je weliswaar op 

school komt, maar nog steeds overal op minimaal 1,5 meter van elkaar bent. Het wordt dus 

zeker nog niet zoals vóórdat de scholen dicht moesten. 

 

Leerlingbespreking.nl 

We hebben eerder al aangekondigd en besproken dat de overgang dit jaar op een andere 

manier wordt beoordeeld. Een belangrijk onderdeel is dat het gaat om kennen en kunnen. 

We hebben als CSB een systeem gekozen dat hierbij helpt. Via leerlingenbespreking.nl krijg 

je al volgende week een overzicht van jouw ‘kennen en kunnen’ per vak. Lees dat 

aandachtig door en stel vragen aan jouw mentor of vakdocent als iets nog niet helemaal 

duidelijk is. 

 

Toetsweken en mentormoment 

Zoals je weet wordt je eindcijfer niet meer berekend. Toch haal je soms cijfers. Voor alle 

klassen en alle leervakken willen we één toets op school afnemen. We streven naar een 

indeling waar je elke dag één toets maakt. De start en eindtijden zullen per jaarlaag 

verschillen zodat er niet te veel leerlingen tegelijk in school aanwezig zijn. Ook zit je niet 

met je hele klas in hetzelfde lokaal.   

 

In deze weken is er ook een moment met je mentor. Die bespreekt met jullie over hoe het 

nu met je gaat in die periode. Het rooster dat voor jou geldt, ontvang je via Zermelo. 

 

Toetsen en PTA onderdelen 

Voor leerlingen uit mavo 3 en havo 4 geldt dat we een iets langere periode nodig hebben 

om alle toetsen die onderdeel zijn van het PTA een plek te geven. Je krijgt aparte informatie 

over deze indeling. Ook kan het zijn dat bepaalde onderwerpen anders of (nog) niet worden 

getoetst. Je krijgt uiteraard ruim op tijd te horen wat je moet leren. 

 

 



Les op school 

In de dagen na 2 juni én voor de toetsweken (zie schema) geven we altijd eerst les op de 

manier zoals je dat de laatste maanden gewend bent. In de middag tussen 14.00 en 16.00 

uur zullen er daarnaast ook lessen op school zijn. De lessen zijn extra naast de onlineversie. 

Het zal in kleine groepjes gebeuren zodat dit past in de lokalen. De indeling van deze lessen 

volgt binnenkort.  

 

Lengte van de lessen 

De lessen zullen dus nog vaak nog online zijn en soms op school. De lengte van alle lessen 

vanaf maandag 18 mei is 40 minuten. 

 

Donderdag 14 mei 

Aanstaande donderdag is er een studiedag op de CSB. Je krijgt van jouw docent wel 

gewoon huiswerk op via magister, maar omdat de docenten die dag druk zijn met het 

voorbereiden van alle nieuwe zaken, kunnen zij dan dus even niet online les geven of hun 

mail beantwoorden. 

 

Excursie, uitjes en feestelijkheden 

Helaas, hoe graag wij dat ook zouden regelen, er is nog geen kans om grotere 

evenementen te regelen. Het eerste onderdeel van het schoolprogramma dat we in ieder 

geval wel door laten gaan op een zo feestelijk mogelijke manier is de diploma-uitreiking. We 

willen dat vieren en puzzelen op dit moment druk hoe we dat veilig en ook persoonlijk 

kunnen doen. Hou in ieder geval deze data vrij. 

 

Tenslotte 

Uiteraard kan het zo zijn dat de Nederlandse overheid toch nog andere maatregelen neemt. 

Dan laten we weten wat dat betekent. Voor nu gaan we uit van deze planning. Er gaat veel 

anders dan normaal. Vraag je mentor als je iets niet begrijpt.  

 

 

Veel succes de komende periode en tot ziens! 

 

Groeten namens het team van de CSB 

 

Tommie Verheul 

rector 

 


