
 
 
 
 
Almelo, 27 mei 2020 
 
Aan: de leerlingen van de niet-examenklassen en hun ouders 
 
 
Beste ouder/verzorger, beste leerling, 
 
Kort voor de meivakantie hebben we u laten weten dat we u deze week, na afstemming met de 
medezeggenschapsraad, nadere informatie zouden geven over de laatste periode van dit schooljaar. 
Het gaat hierbij om de volgende punten: 

• de toetsweek ter afsluiting, 

• de overgangsnormen, 

• de rapporten aan het einde van het schooljaar, 

• de lessen vanaf 2 juni. 
 
 
Toetsweek ter afsluiting 
We hebben definitief besloten dit jaar af te sluiten met een toetsweek voor alle niet-examenklassen. 
Omdat we ook dan nog met kleine groepen zullen moeten werken, zal de toetsweek voor alle 
leerjaren beginnen op maandag 15 juni en duren tot en met dinsdag 23 juni. 
Zoals gebruikelijk zullen de docenten hun leerlingen zelf informeren over de leerstof voor de toetsen. 
 
 
Overgangsnormen 
We hebben definitief besloten de huidige overgangsnormen als uitgangspunt te nemen voor de 
rapportvergaderingen aan het einde van het schooljaar. We hebben deze normen echter wel iets 
versoepeld.  
U vindt de aangepaste normen op onze website: www.canisius.nl/voor leerlingen/goed om te 
weten/overgangsnormen . We hebben de concrete aanpassingen in de normen geel gearceerd. 
 
 
Rapporten aan het einde van het schooljaar 
De mentoren zouden graag op vrijdag 3 juli de rapporten willen uitdelen, maar met de huidige rivm-
regels hebben we er nog geen concreet beeld van hoe we dit zouden moeten realiseren. We gaan er 
over nadenken en we laten u op een later tijdstip horen of en zo ja, hoe we de rapporten persoonlijk 
gaan uitreiken. 
 
 
  

https://www.canisius.nl/voor-leerlingen/handige-links/overgangsnormen
https://www.canisius.nl/voor-leerlingen/handige-links/overgangsnormen


Lessen vanaf 2 juni t/m 12 juni in de leerjaren 1, 2 en 3h 

• Tot en met dinsdag 9 juni komen alle leerlingen enkele dagdelen naar school. 
De laatste drie dagen komen alleen de leerlingen die door de mentor 
geselecteerd worden om de les op school bij te wonen. 

• De lessen op school worden gegeven aan groepen van maximaal 12 
leerlingen. Er zitten dus weinig leerlingen in een lokaal, waardoor er 1,5 
meter afstand is tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en de 
docent. De groepen worden ingedeeld door school. De leerlingen blijven de 
hele ochtend in hetzelfde lokaal aan hetzelfde tafeltje zitten: de docenten gaan van het ene naar 
het andere lokaal. 
De overige leerlingen volgen de lessen online. 

• Voor deze periode wordt een nieuw, persoonlijk rooster gemaakt. In dat rooster kan de leerling 
zien welke lessen hij live op school volgt en welke lessen hij online moet volgen. 
Alle leerlingen van een klas volgen dus tegelijkertijd dezelfde les, maar de ene leerling doet dat 
thuis en de ander op school. Leerlingen kunnen zelf in Zermelo in het eigen rooster zien of ze de 
les op school volgen of online thuis.   
Hieronder ziet u twee voorbeeldroosters. Het gaat om het rooster van dezelfde klas. Het eerste 
rooster is van een leerling die op deze dag alle lessen online volgt (lessen met een rood blokje), 
dus vanuit huis via Teams.  

 
 
 

Het rooster hieronder is van een klasgenoot die wél een dagdeel op school aanwezig is. In de 
middag sluit deze leerling thuis aan bij de onlineles. 

 
 

 
De roostermaker verwacht het rooster uiterlijk a.s. vrijdag te kunnen publiceren. 
 
 
Lessen vanaf 2 juni t/m 12 juni in 3vwo 

• Voor 3vwo wordt geen persoonlijk rooster gemaakt: voor alle leerlingen geldt hetzelfde rooster. 
Dit rooster wordt uiterlijk vrijdag a.s. gepubliceerd. 

• Sommige leerlingen zullen een of meer ochtenden lessen op school volgen: de teamleider en de 
mentoren hebben deze leerlingen geselecteerd. Of de leerling op school verwacht wordt voor 
het volgen van de lessen, kan hij zien op ItsLearning. 
Als de leerling niet op school verwacht wordt, volgt de leerling de les online thuis. 

• De lessen op school worden gegeven aan groepen van maximaal 12 leerlingen. Er zitten dus 
weinig leerlingen in een lokaal, waardoor er 1,5 meter afstand is tussen leerlingen onderling en 
tussen leerlingen en de docent.  

• De leerlingen blijven de hele ochtend in hetzelfde lokaal aan hetzelfde tafeltje zitten: de 
docenten gaan van het ene naar het andere lokaal. 
 

 
 
  



Lessen vanaf 2 juni t/m 12 juni in 3vmbo, 4havo, 4vwo en 5vwo 

• De leerlingen van 3vmbo, 4havo, 4vwo en 5vwo kunnen thuis online de gewone lessen volgen, 
zoals in hun rooster en/of door de vakdocent is aangegeven. 

• Daarnaast worden voor deze leerjaren per vak sessies van 2 of 3 lesuren georganiseerd op 
school; bij voorkeur in de middag vanaf 13.15u, maar soms ook in de ochtend.  
De leerlingen van 4H, 4V en 5V hebben zich hiervoor kunnen aanmelden bij de vakdocenten; de 
leerlingen van 3M worden door de vakdocenten zelf geselecteerd. Deze zullen vervolgens 
proberen elk leerling een sessie aan te bieden, maar we kunnen niet garanderen dat dit lukt: er 
kunnen overlappingen zijn en het kan voorkomen dat er meer aanmeldingen zijn dan plekken. 
We doen echter onze uiterste best iedereen die zich gemeld heeft, daadwerkelijk te plaatsen. De 
vakdocenten communiceren hierover met hun leerlingen: let op berichtgeving via ItsLearning of 
Teams. 

• Ook voor deze sessies op school geldt: kleine groepen, vast lokaal.   
 
 
We houden rekening met elkaar als we op school zijn 
Als je zo om je heen kijkt, lijkt niet iedereen even sterk onder de indruk van het corona-gebeuren. De 
een denkt dat hém niets kan gebeuren, de ander is echter zelf al ziek geweest of heeft gezien hoe 
iemand in zijn naaste omgeving geworsteld heeft of nog ziek is, weer een ander voelt zich om andere 
redenen niet zeker in deze situatie. 
Daarom spreken we hierbij af dat iedereen die naar school komt, zijn uiterste best doet zich zo 
sociaal mogelijk te gedragen en dat betekent in dit geval minimaal: iedereen houdt zich aan de 
spelregels, zodat iedereen zich veilig voelt en we samen elk risico proberen te voorkomen. Dus: 

• Medewerkers en leerlingen houden anderhalve meter afstand van elkaar. Dit geldt ook voor 
medewerkers onderling en voor leerlingen onderling. We herinneren er elkaar aan, als we dit een 
keer vergeten. 
Bij binnenkomst gaan de leerlingen meteen door naar hun lokaal: de jas gaat mee, de kluisjes 
worden niet gebruikt. 

• We niesen en hoesten in de elleboog. 

• We wassen onze handen regelmatig en/of ontsmetten ze met gel. In elk geval bij binnenkomst, in 
het lokaal, na toiletbezoek. 

• Uiteraard mag een leerling naar het toilet gaan, maar alleen als het echt moet. Niet voor een 
gezellig onderonsje met klasgenoten.  

• We komen niet naar school en informeren de school daar tijdig over in de volgende gevallen: 
- als we zelf een of meer van de volgende klachten hebben: neusverkoudheid, 

regelmatig hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid, lichaamstemperatuur 
boven 38°C . 

- als iemand anders thuis koorts (boven 38°C) heeft en/of benauwdheids-
klachten heeft.  

We komen pas weer naar school als iedereen thuis 24 uur geen klachten heeft. 
 
 
Tot slot 
We hebben er vertrouwen in dat we samen met de leerlingen op een veilige wijze het onderwijs 
weer kunnen oppakken. We snappen dat een aantal leerlingen, ouders, maar ook medewerkers het 
ook spannend vinden. Dat begrijpen we heel goed. Toch denken we dat we dit samen kunnen. We 
zijn blij dat onze docenten en mentoren hun leerlingen weer mogen zien en spreken.  
Wilt u dit ook doorspreken met uw zoon/dochter? Dank voor de medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens alle personeelsleden, 
 
René Delnooz, directeur Canisius Almelo 


