Aan alle ouders/verzorgers en leerlingen
Van RSG Magister Alvinus
Sneek, 15 mei 2020
Betreft: heropening school en afronding schooljaar

Geachte ouder(s)/verzorger(s) en beste leerlingen,
Vorige week woensdag 6 mei heeft minister-president Rutte een stappenplan gepresenteerd om
geleidelijk en verantwoord de geldende beperkingen te verruimen. Op 11 mei is de eerste stap gezet
en zijn naast de kappers en bibliotheken de basisscholen, het speciaal onderwijs en de kinderopvang
weer open gegaan. Wanneer er niet te veel mensen ziek worden, zal rond 1 juni de tweede stap
worden gezet. Als onderdeel van deze tweede stap zal het voortgezet onderwijs en dus ook onze
school weer geleidelijk open gaan. Voor ons zal dat woensdag 3 juni zijn, omdat dinsdag 2 juni een
vrije dag is. Het definitieve besluit hierover neemt het kabinet uiterlijk op 20 mei.
Op dit moment zijn we bezig om invulling te geven aan het rooster vanaf 3 juni tot de zomervakantie.
Binnen 2 weken zullen we u/jullie hierover informeren. Daarnaast houden we ons bezig met de vraag
hoe we de school moeten inrichten conform de RIVM-normen (min. 1,5 meter etc.). Dit betekent dat
lang niet alle leerlingen tegelijkertijd op school kunnen en mogen zijn. Op de website van de VO Raad
is hierover nadere informatie te vinden, zie
https://www.vo-raad.nl/nieuws/voorlopig-protocol-heropenen-vo-scholen-gepubliceerd
De meeste leerlingen van de eindexamenklassen hebben de schoolexamens grotendeels afgerond. Zij
krijgen van hun teamleiders binnenkort informatie over de afronding. Een grootschalige diplomauitreiking zit er helaas niet in, maar we zijn ons aan het beraden op een passende en persoonlijke
afsluiting.
Voor de andere leerlingen staat de komende periode tot de zomervakantie in het teken van de
afsluiting van dit schooljaar en de overgang naar het volgende jaar. Vanwege de bijzondere situatie
waarin we ons bevinden hebben we ons gebogen over hoe we de overgangsbeslissing vorm gaan
geven.
Overgangsbesluit 2020 (onder voorbehoud van goedkeuring door de MR)
We hanteren de bestaande overgangsnormen. De bespreekzone wordt aangepast. We gaan het zó
doen:
Alle leerlingen die voldoen aan de overgangsnormen zijn over.
Alle leerlingen die niet voldoen aan de overgangsnormen worden door de docenten besproken. De
docentenvergadering neemt op basis van deze bespreking het overgangsbesluit.

Er geldt dat het niet altijd lukt om alle toetsen uit het PTO of het PTA af te nemen. Dit leidt ertoe dat
het toetsprogramma daar waar nodig wordt aangepast. Deze aanpassingen worden zo gedaan dat de
docenten zich een goed beeld van de leerlingen kunnen vormen. De aanpassingen maken het ook
mogelijk dat onze leerlingen kunnen laten zien wat ze waard zijn.
Binnenkort zullen we hierover meer informatie geven.

Met vriendelijke groet,

Sixtus Haverkamp (rector-bestuurder)

