
 
Hengelo Ov, 1 april 2020 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), bestebleerling, 

 

Gisteren is tijdens de persconferentie duidelijk geworden dat de scholen niet op 7 

april opengaan, maar dat de schoolsluiting is verlengd tot 28 april. Omdat deze datum 

midden in onze vakantie valt, betekent dat dat de school weer opengaat op woensdag 

6 mei. Of deze datum ook werkelijk gaat lukken is natuurlijk nog even afwachten. Op 

21 april wordt er een nieuw besluit genomen over het al dan niet verder verlengen van 

de periode van maatregelen. Laten we proberen positief te blijven.  

Als de school inderdaad weer opengaat op 6 mei verwachten we iedereen gewoon 

weer volgens rooster op school en gaat onze school weer ‘leven’. Het is nu al lang erg 

rustig. Een school zonder leerlingen voelt niet als een school. 

 

Natuurlijk zijn er vragen, vooral vragen die betrekking hebben op het afronden van de 

schoolexamens en de overgang naar een volgende klas: 

 

 Op dit moment zijn de leerlingen van 4-mavo bezig met het afronden van de 
schoolexamens en zijn de leerlingen uit 5-havo en 6-vwo bezig met het inhalen 
van de tentamens die zij niet hebben kunnen maken in de tentamenperiode. Dit 
alles staat in het teken van het compleet maken van het PTA. 
 
Voordat de meivakantie begint willen we dat alle (inhaal)tentamens/toetsen zijn 
afgerond. De inhaaltentamens voor 4-mavo zijn gepland op woensdag 15 april 
en/of donderdag 16 april. Na de meivakantie is er dan nog de mogelijkheid voor 
alle eindexaminandi om één tentamen te herkansen, conform ons 
eindexamenreglement. Mavo-4-leerlingen mogen ook nog een toets herkansen 
uit periode 3 conform het eindexamenreglement. 

 

 De slaag/zak-regeling is nog niet bekend. We weten dus niet of er nog 
mogelijkheden zijn om als school extra herkansingen op te nemen in het PTA. 
Ook is nog niet duidelijk hoe de landelijk vastgestelde herkansingsmogelijkheid, 
waar minister Slob het steeds over heeft, er uit gaat zien. 

 

 Voor de niet-examenleerlingen in zowel onder- als bovenbouw komt de 
overgang naar de volgende klas al dichtbij. We hebben een overgangsregeling, 
die we ook zullen hanteren. Uiteraard houden we rekening met de bijzondere 
omstandigheden van de afgelopen en komende weken. Bij de overgang zal de 
kans op succes in een volgende klas zwaar meewegen, alsmede de werkhouding 
die de leerling toont tijdens de ZOOM-lessen: actieve deelname, werk is af, 



deadlines worden gehaald etc.  
 

 Er wordt al druk geëxperimenteerd met het toetsen op afstand en alternatieven 
voor schriftelijke toetsen, ook voor de PTA-onderdelen in 3-mavo, 4-havo/vwo 
en 5-vwo. We willen voorkomen dat het terugkomen op school betekent 
toetsen, toetsen en nog eens toetsen.  
Eind deze week zullen we ons team inlichten over enkele manieren waarop we 
digitaal kunnen toetsen op afstand. Ook hierin willen we, net als bij ZOOM een 
klein aantal manieren aanbieden om zoveel mogelijk uniformiteit voor leerling en 
collega te creëren.   
 

 Alle reizen en excursies die dit schooljaar nog zouden plaatsvinden zijn afgezegd. 
Ze worden niet verplaatst naar een later moment, bijvoorbeeld naar volgend 
schooljaar. Eventueel al betaalde facturen worden volledig terugbetaald. Omdat 
het om grote aantallen gaat (het geldt voor alle scholen van de OSG), kan er 
enige tijd overheen gaan voordat alles geregeld is.  
 

 Op onze Facebookpagina en ook op onze Instagrampagina hebben we oud-
leerlingen gevraagd om, wanneer zij leerlingen in de (voor)eindexamenklassen 
willen helpen bij de studiekeuze, een commentaar achter te laten. Zo’n 100 oud-
leerlingen hebben dit momenteel gedaan op Facebook en een 20-tal op 
Instagram.  
Wil je als leerling in het (voor)eindexamenjaar wat meer specifieke informatie 
krijgen of vragen stellen over een bepaalde studie, een MBO, HBO of Universiteit 
of een studiestad? Dan raden we de leerling aan om contact met deze oud-
leerlingen op te nemen. 

 

 

Het is allemaal anders dan anders in een hele vervelende en onzekere tijd en zo blijft 

het voorlopig nog. Gezien de omstandigheden heb ik het gevoel dat we het samen niet 

veel beter kunnen doen. Ik ben trots op onze leerlingen en onze medewerkers en 

natuurlijk ook op de ouders van onze leerlingen, voor wie het ook niet altijd even 

makkelijk zal zijn. 

 

Als er nieuwe ontwikkelingen zijn houden we jullie daarvan natuurlijk op de hoogte.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jan Schmitz 

Directeur Montessori College Twente 

 
 


