
 
 
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen  
van leerjaar 1, 2 en 3 
 
 
 
 
Datum  15 mei 2020 
Kenmerk 1920/HOJ/410  
Onderwerp Onderwijs tot de zomervakantie 
 
   
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s), beste leerling, 
 
Hierbij stellen we u op de hoogte van de voortgang van ons onderwijs, tot de zomervakantie. 
Inmiddels weten we dat we nog langer onderwijs op afstand moeten verzorgen. Op basis van de 
huidige richtlijnen die we ontvangen hebben, lijkt het vooralsnog onmogelijk om vanaf 1 juni weer 
al onze leerlingen in klassenverband fysiek op school te ontvangen. 
Tot de zomervakantie verzorgen wij daarom ’s morgens online onderwijs.  
Daarnaast gaan we voor een aantal zaken leerlingen op school laten komen, uiteraard in kleine 
groepen volgens de RIVM-richtlijnen: 
 

- Het afronden van de vakken PIE en D&P in leerjaar 3 met een schoolexamen (ouders en 
leerlingen hebben hierover reeds een brief ontvangen); 

- Week van 15 t/m 19 juni; toetsweek voor leerjaar 1,2 en 3 (hierover ontvangt u nog 
nadere informatie); 

- Week van 22 t/m 26 juni: op afspraak inhaalopdrachten en taken. 
- Week 22 t/m 26 juni rapportvergaderingen: bij het laatste rapport worden er zoals 

gebruikelijk alleen rapportgesprekken met ouders gevoerd indien dit nodig is. Deze zullen 
waarschijnlijk telefonisch / online plaatsvinden; 

- Week 29 juni t/m 3 juli: roostervrij, inhaalopdrachten en taken op afspraak, eventueel 
Zomerschool voor leerlingen leerjaar 2 in de overstap naar leerjaar 3 (afhankelijk van 
nadere berichtgeving vanuit de overheid). 

 
- Gedurende de schoolweken vanaf 2 juni waarin we het online onderwijs in stand houden, 

bekijken we de mogelijkheid om ’s middags leerlingen in kleine groepen naar school te 
laten komen voor instructie en uitleg. Ook kan het zijn dat leerlingen gevraagd worden om 
toetsen in te halen op school. 
 

- Ook voor het online onderwijs dat momenteel gegeven wordt, geldt dat we de absentie van 
leerlingen bij moeten houden conform de voorschriften van de Leerplichtwet. Deelname 
aan de online lessen is dus verplicht. Dat betekent dat ouders hun kind af moeten melden 
bij school op de gebruikelijke manier als er sprake is van ziekte of een andere geldige 
reden. Achteraf dient u als ouder of verzorger een getekend afwezigheidsformulier op te 
sturen naar school t.a.v. de verzuimcoördinator Mw. A. Tokkie. Het formulier is te 
downloaden via de website (ga naar : ouders en dan verlof, verzuim en ziekte). 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
- Aanwezig zijn in een online les betekent dat de leerling zichtbaar en hoorbaar is, dus 

camera en geluid staan aan en de leerling is gedurende de gehele les ingelogd. 
 

- Daar waar wij de leerlingen de mogelijkheid geven om fysiek aanwezig te zijn, gaan we er 
vanuit dat ze niet verkouden zijn, hoesten of koorts hebben. In dat geval verzoeken wij de 
leerling ziek te melden. We behouden ons het recht voor een leerling te weigeren of naar 
huis te sturen die deze verschijnselen vertoont.  
 

- Uiteraard hoort de leerling ook thuis te blijven als er sprake is van een gezinslid dat deze 
verschijnselen vertoont. Dit dient wel aan school gemeld te worden. 
 

- Als een leerling zich niet aan de richtlijnen houdt die we op school hebben ingesteld (1,5 
meter afstand, aparte looproutes, gebruik handgel etc.) behouden we ons het recht voor de 
leerling te weigeren of naar huis te sturen. 
 

- Natuurlijk hopen we dat een dergelijke maatregel niet nodig zal zijn zodat we het voor onze 
collega’s, maar ook voor onze leerlingen (en uiteraard voor u thuis) zo veilig mogelijk 
houden. 
 

- Zodra de maatregelen vanuit de overheid worden bijgesteld, zullen we u informeren.   
 

 
Hoewel de school niet dicht geweest is, kijken docenten en medewerkers van Panta Rhei ernaar uit 
om in juni weer meer leerlingen in de school te ontvangen. Er is veel vertrouwen dat we met elkaar 
de onwennige situatie aan kunnen en we zetten de schouders eronder om de laatste weken van het 
schooljaar goed af te ronden.  

 
Met vriendelijke groet,  
Scholengemeenschap Panta Rhei 
 
 
Erik Holtslag 
Directeur-bestuurder 


