
Nieuwsbrief 15 mei 2020      

 

Examenleerlingen 
Per maandag 18 mei starten de examengesprekken voor het PrO-examen. 

De leerlingen die examen gaan doen hebben hiervoor reeds een uitnodiging per 
brief ontvangen. 

Direct na het examengesprek hoort de leerling of hij/zij geslaagd is. 
De betreffende leerlingen volgen hierna geen schoolprogramma meer. 
Leerlingen en ouders/verzorgers ontvangen vervolgens in de loop van de 

komende weken bericht over hoe en wanneer het diploma in ontvangst kan 
worden genomen. Ik wens alle leerlingen heel veel succes bij de gesprekken. 

 

Herstart onderwijs in school 
Op dit moment zijn we hard bezig om er voor te zorgen dat we, wanneer we daar 
de toestemming voor krijgen van het kabinet, op 2 juni leerlingen op school 

kunnen gaan ontvangen. 
Diverse collega’s hebben zich verdeeld over twee werkgroepen die zich bezig 
houden met de planvorming rond Hygiëne & Logistiek en Rooster & Afspraken. 

Het rooster wordt gemaakt voor de leerlingen uit de leerjaren 1 t/m 3. De 
leerlingen uit leerjaar 4 en 5 hebben, zoals hierboven aangegeven, het 

schooljaar dan al afgerond. 
Uiterlijk donderdag 28 mei wordt u geïnformeerd over hoe het vanaf 2 juni zal 
gaan verlopen. 

 

Annulering Kampen/reizen  
We zijn druk doende met de organisaties waar we destijds de kampen en reizen 
mee hebben geregeld om de annuleringen rond te maken. Ik verwacht dat we in 

juni meer weten over hoe we dit vervolgens met u als ouders/verzorgers kunnen 
regelen. In ieder geval streef ik er naar om alles voor de zomervakantie af te 

kunnen ronden. 
 

Openbaar vervoer 
Denkt u er aan dat, als uw zoon/dochter gebruik maakt van het openbaar 

vervoer om op school te komen, hij/zij een mondkapje moet dragen in bus en/of 
trein. 

 

Contact 
De school is iedere dag telefonisch bereikbaar tussen 08:30 en 14:30 uur.  
De mentor van uw zoon/dochter kunt u het gemakkelijkst bereiken via mail. De 
mailadressen van deze collega’s kunt u vinden op de website van de school 

onder de knop CONTACT. 
 


