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Betreft: update gang van zaken 

 

 

Overgangsprocedure 

Na afstemming met onze MR-leden hebben wij een nieuwe overgangsprocedure vast-

gesteld, specifiek voor dit schooljaar.  

Na de meivakantie, op woensdag 6 of donderdag 7 mei,  bespreken de mentoren met hun 

klas deze procedure in een ingelast mentoruur.  

 

Magister tot de zomer 

Naar aanleiding van de aangepaste overgangsprocedure is er in Magister een aantal 

aanpassingen gedaan. Hiermee geven we leerlingen, ouders en mentoren inzicht in de 

voortgang van de leerlingen in periode 3. 

 

Het gaat om de volgende aanpassingen: 

1. Voor periode 3 zijn letterkolommen toegevoegd die de docenten de mogelijkheid geven 

om te beoordelen met O, M, V en G. 

2. Omdat periode 3 niet meer rekenkundig meetelt voor het jaargemiddelde, is het niet 

meer mogelijk om een weging toe te kennen aan de ingevoerde cijfers. De weegfactor 

in deze periode is automatisch ‘0’. 

 

Regels voor online lessen 

Vanwege het besluit dat we in ieder geval tot 1 juni onderwijs op afstand blijven bieden én 

onze aangepaste overgangsprocedure, zullen de online lessen een belangrijk deel blijven 

vormen van ons onderwijs tot aan de zomervakantie.  

Omdat we extra belang toekennen aan (het resultaat van) de online les én we de eerste 

weken feedback hebben verwerkt, stellen we een aantal regels voor de online lessen. Zo 

weten leerlingen waaraan ze zich moeten houden en waarop ze kunnen rekenen.  

 

 De docent geeft aan elke klas/cluster minimaal eens per week een online les. Deze 

online lessen worden minimaal 24 uur van te voren door de docent in de agenda van 

Magister aangekondigd. De online les geeft de docent de mogelijkheid om klassikaal 

uitleg te geven, korte formatieve toetsmomenten te organiseren en vragen te 

beantwoorden over vooraf opgegeven lesstof. 

 De docent zorgt er voor dat er zicht is op aanwezigheid en deelname van leerlingen 

aan de online lessen.   

 Door het verkorten van het lesrooster is er voor docenten en leerlingen meer tijd om 

buiten de lessen uitleg te geven en te vragen op afspraak of via de chat. Docenten 

geven daarbij zelf aan op welk moment dit mogelijk is.  

 Ook wanneer een les niet online wordt gegeven, is de docent volgens het rooster voor 

leerlingen bereikbaar voor vragen over de lesstof. 

 Mentoren verzorgen iedere week een online studieles om het contact met de groep te 

onderhouden. Daarnaast houden zij minimaal eens per week, ook buiten de mentorles, 

contact met de mentorleerlingen. Dit kan individueel of in kleinere groepjes. Zolang dat 

op schooldagen (8.30-16.30 uur) gebeurt, zijn leerlingen hiertoe (verplicht) digitaal 

aanwezig. 

 Bij grotere (langer dan 15 minuten) opdrachten geeft de docent in Magister aan 

hoelang een gemiddelde leerling hiermee bezig is.  



 

Tot zover dit laatste bericht voor de meivakantie.  

 

Wij wensen jullie, ondanks de bijzondere situatie, een fijne meivakantie. Geniet van deze 

welverdiende schoolvrije periode! 

  

 

Met vriendelijke groet,  

mede namens het team, 

 
 

Tommie Verheul 

rector 

 

 

bijlage: herziene overgangsprocedure 


