
 

 

 

Aan: 

Ouders/verzorgers en leerlingen van CLD 

 

Delft, 24 april 2020 

 

Betreft: laatste maanden cursus 2019-2020 

 

Geachte ouders, beste leerlingen, 

Het ziet er gelukkig naar uit dat er op afzienbare termijn een einde komt aan de 

schoolsluiting. Daarom wil ik graag een beeld geven hoe we als school de komende 

maanden willen werken. De planning is in twee delen, ervan uitgaande dat de scholen weer 

open zullen gaan vanaf 1 juni.  

Ik maak  vooraf twee opmerkingen. (1) In de huidige crisis moeten we natuurlijk de 

nodige voorbehouden maken, want niemand die weet hoe het zich verder zal ontwikkelen. 

We werken met het meest waarschijnlijke scenario op dit moment. (2) Het gaat om 

uitgangspunten. De details moeten nog uitgewerkt worden. Dat wordt in de weken na de 

vakantie verder opgepakt. 

 

Uitgangspunt 

We hebben nagedacht over de vraag hoe we in de huidige omstandigheden onze leerlingen 

het beste kunnen bedienen. Centraal staat voor ons dat we de leerlingen willen stimuleren 

te blijven leren. Leren staat centraal; ook al zijn toetsen soms wel nodig als middel. We 

hebben gezien dat veel leerlingen op een zelfstandige en creatieve manier aan opdrachten 

gewerkt hebben de afgelopen periode; we willen dat graag behouden. Dat betekent: 

 Leerlingen van de onderbouw gaan aan het einde van het jaar over, tenzij er 

sterke tegenargumenten zijn. 

 Leerlingen van de voorexamenklassen maken nog PTA-toetsen; de resultaten 

worden meegenomen bij de beslissing over de overgang. 

 

Wij werken dit als volgt uit. 

 In principe zijn de adviezen/prognoses die in april zijn uitgebracht leidend voor de 

beslissing of en hoe een leerling overgaat. 

 Leerlingen die op afstroom of zittenblijven staan, krijgen middels toetsen de 

ruimte om zich te verbeteren.  



 

 PTA-toetsen in het voorexamenjaar gaan wel door, maar het programma wordt 

(mogelijk) aangepast. 

 Leerlingen die er nu goed voorstaan, moeten de rest van het jaar inspanningen 

leveren om aan het leren te blijven. Gebeurt dit onvoldoende, dan komt de 

uitgebrachte prognose/advies alsnog ter discussie te staan. Hierover volgt nog 

nadere informatie. 

 Eind mei/begin juni willen we een tussenbalans opmaken. 

 

Stap 1: na de meivakantie 

Na de meivakantie gaat het afstandsonderwijs eerst nog een week of 4 verder. Maandag 4 

mei zullen we vooral gebruiken om zoveel mogelijk leerlingen te spreken om te horen hoe 

ze de afgelopen periode doorgekomen zijn. 5 mei is Bevrijdingsdag. Daarna pakken we de 

draad van het afstandsonderwijs weer op. 

Klas 4 op de Hof van Delft heeft dan nog een PTA-week, waarbij volgens rooster toetsen 

voor het examen worden afgenomen. 

Omdat er voortdurend aan de onderwijsprogramma’s gesleuteld moet worden, zullen we 

in elk geval 12 mei geen lessen geven via Zoom. Vervolgens kijken we in hoeverre we 19 

mei en 26 mei nodig hebben om als docenten met elkaar te overleggen. 

 

Stap 2: vanaf 1 juni 

Na 1 juni komen de leerlingen waarschijnlijk weer naar school. De anderhalve meter is dan 

nog steeds van kracht. Dat betekent dat we maximaal met halve klassen kunnen werken, 

misschien minder. Hoe dan ook, het zal een geïmproviseerde situatie zijn, omdat niet alle 

leerlingen aanwezig kunnen zijn.  Maar we vinden wel belangrijk om sociale en 

pedagogische redenen dat leerlingen weer naar school komen. Dus nemen we de 

improvisatie voor lief. Dat betekent het volgende. 

 We bieden een mix van afstandsonderwijs (leerlingen werken thuis aan 

opdrachten) en onderwijs op school. 

 Lessen in kleine groepen; de vaklessen worden vooral gebruikt voor 

ondersteuning en begeleiding van de opdrachten die digitaal verstrekt worden, en 

waar nodig ter voorbereiding van PTA-toetsen. 

 Deze lesperiode duurt naar verwachting tot begin juli.  

 Organisatie in de gebouwen (looproutes, anderhalvemeter etc.) conform 

richtlijnen. 

 Daarna plannen we een toetsweek. Deze is voor de leerlingen die PTA-toetsen 

moeten maken, en voor de leerlingen die hun prognose of advies nog willen laten 

bijstellen. 

 De werkweken in 3 mavo gaan niet door. Dat geldt ook voor projecten, excursies 

en vergelijkbare activiteiten. 

 Er worden zo min mogelijk of geen activiteiten over de zomervakantie heen getild, 

zodat we volgende cursus vooral vooruit kunnen kijken. 

Het zal duidelijk zijn dat er nog heel veel in detail uitgedacht moet worden over de periode 

na 1 juni. We zullen waar mogelijk de leerlingenraden/klankbordgroepen en ouderraden 

hierbij betrekken.  Voor de concrete invulling gebruiken we de komende weken. Dat zal 

soms ook inhouden dat een nuancering van het bovenstaande nodig is. Ook is het 

misschien nodig om een onderscheid te maken tussen verschillende afdelingen.  



 

In dit stadium willen we ondanks alle vragen die open blijven staan toch alvast 

communiceren in welke richting we denken. Als er concreet nieuws te melden is, nemen 

we weer contact op. 

Gebruik van Zoom en ouderavonden 

Twee weken geleden schreef ik u over het gebruik van Zoom, een digitaal 

communicatieprogramma voor afstandsonderwijs waar beveiliging en privacy niet 

gewaarborgd leken. Het grootste probleem leek te zijn dat er via privé-accounts gewerkt 

werd, en niet via een bedrijfsaccount. Op het CLD werken we wel met een bedrijfsaccount 

waarbij beveiligingsinstellingen centraal worden geregeld. Vooralsnog lijkt het ons 

verantwoord om er gebruik van te maken. Zoom heeft intussen zelf ook voor aanpassingen 

gezorgd. We blijven de ontwikkelingen volgen. 

Op de site van de school vindt u een overzicht van geplande activiteiten. Het spreekt 

vanzelf dat we die planning niet konden volgen. We organiseren waar nodig alternatieven, 

bijvoorbeeld voor gesprekken met tafeltjesavonden. 

 

Afsluiting 

De komende week is het vakantie. Vanaf 4 mei zijn we weer bereikbaar. We snappen dat 

er nog veel vragen open blijven staan. Mocht u dringende vragen hebben, dan is het eerste 

aanspreekpunt zoals gebruikelijk de mentor. 

Tot slot van deze vooral zakelijke brief. We zijn blij met de inzet van leerlingen in de 

afgelopen weken en trots op de inzet van ons personeel. Voor nu en in de toekomst wens 

ik u van harte een goede gezondheid toe. Laten we gezamenlijk de moed en de hoop 

opbrengen dat ook aan de huidige crisis weer een einde zal komen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

drs. S. (Simon) Belder, directeur 

 

 

 


