
 

 

 

 

Betreft:  informatie aan ouders/verzorgers 
Van:   schoolleiding Bataafs Lyceum 
Datum:  3 april 2020 

 

Geachte ouders/verzorgers, 

Graag houden we u op de hoogte over het verloop van digitaal onderwijs, de eindexamens en de 
verlengde schoolsluiting. Ruim een week geleden hebben wij u geïnformeerd over allerlei zaken 
rondom de sluiting van de school.  Vandaag een nieuwe update. 

Afgelopen dinsdag heeft de regering besloten dat de genomen maatregelen verlengd worden en dat 
de scholen voorlopig dicht blijven tot einde meivakantie. Wij denken dat velen dit wel hadden 
verwacht. Dit besluit betekent voor ons dat we doorgaan met het onderwijs op afstand zoals we dit 
vanaf 18 maart vorm hebben gegeven. 
Wij krijgen positieve reacties van de kant van de ouders/verzorgers en ook van onze docenten krijgen 
we positieve feedback. Ook mooi om te horen dat er door de leerlingen goed meegedaan wordt. 
Geweldig! 

De afgelopen twee weken hebben we ons als schoolleiding vooral geconcentreerd op onze 
eindexamenleerlingen. We willen hen niets liever dan zo snel mogelijk duidelijkheid geven, maar zijn 
daarbij afhankelijk van informatie die wij nog moeten ontvangen van het ministerie, de 
onderwijsinspectie en/of het CvTE (College voor toetsen en Examens).  Inmiddels is duidelijk 
geworden dat de centrale eindexamens niet doorgaan en dat de resultaten van de schoolexamens 
het eindcijfer bepalen. Er is ruimte voor de scholen om binnen de regels van de wet (of wijzigingen  
daarop) een passende invulling te geven aan de schoolexamens. Wij proberen daarbij oplossingen te 
vinden die enerzijds aan de wettelijke eisen voldoen en anderzijds passend zijn voor onze leerlingen. 
Wij verwachten volgende week bericht van overheidswege over de slaag-/zakregeling en eventuele 
herkansingen. Zodra bij ons bekend is hoe we inhoud kunnen geven aan de aanpassingen, 
informeren wij de leerlingen zo snel mogelijk. Vanzelfsprekend is hierbij ook de VMR betrokken. 
In ieder geval starten volgende week de SE’s voor eindexamenleerlingen voor de verplichte 
onderdelen. Leerlingen zijn hierover geïnformeerd. 

Voor alle andere leerlingen geldt, nu het digitale onderwijs langer duurt dan in eerste instantie 
gedacht,  we ons gaan richten op de overgang. We zijn ons aan het oriënteren op het afnemen van 
digitale toetsen. Collega’s  hebben hierover veelvuldig overleg en ook externe instanties bieden 
mogelijkheden aan.  
Deze week is er, in de vorm van online Webinars, met alle vaksecties gesproken over toetsing. Tot 
aan de meivakantie worden er in de niet-examenklassen voorlopig weinig toetsen voor een cijfer 



afgenomen, omdat dit op afstand nogal lastig te organiseren is. Wel worden er zogenaamde 
formatieve toetsen afgenomen, bedoeld om leerlingen en docent een beeld te geven van hoe goed 
de stof beheerst wordt. Door op die manier te werken verwachten we dat de reguliere toetsing vrij 
snel kan worden hervat als de school na de meivakantie weer open mag. Als de school onverhoopt 
langer gesloten moet blijven, zullen wij waarschijnlijk wel overschakelen op toetsing op afstand. 
Zoals gezegd oriënteren we ons daar nu al op.  

Dit betekent voor de  leerlingen dat ze actief moeten deelnemen aan de lessen, graag met de camera 
aan, zodat de docent de reacties van de leerling kan zien, waardoor het echt interactief is.  
En, natuurlijk  huiswerk maken zoals opgegeven. We vermoeden dat er straks weinig tijd overblijft 
om op school nog achterstanden weg te werken. Houdt u daar ook wat toezicht op? 

Wij wensen u en onze leerlingen veel succes met het vervolg van het onderwijs op afstand en 
beseffen terdege dat het thuis niet altijd eenvoudig is. In ieder geval willen we u danken voor uw 
begrip, voor de medewerking en voor de positieve reacties die we zo tussendoor ontvangen. 
Mochten er vragen van uw kant zijn dan horen we dit graag via de geëigende kanalen. 

Vanzelfsprekend wensen we u ook gezondheid toe tijdens deze crisis.  

 

Met vriendelijke groet, namens de schoolleiding, 

 

Peter Bergambagt 

 


