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Aan de leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Tilburg, 15 mei 2020

Onderwerp: update

Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),
We zijn nu alweer ruim een week aan het wennen aan een nieuw rooster. Tot nu toe krijgen wij positieve
signalen. Deze week ontvangen de leerlingen de vierde enquête en wij verzoeken hen deze in te vullen
zodat we meer informatie ontvangen over hoe het met ze gaat en met ons onderwijs op afstand. We zijn
benieuwd hoe de extra mentoruren ervaren worden. Intensief contact tussen leerling en mentor is in
deze bijzondere tijd met het leren op afstand erg belangrijk.

Richtlijnen en afspraken online onderwijs
In de bijlage de richtlijnen en afspraken betreffende de online lessen. Als we met elkaar ons hieraan
houden dan draagt dat bij aan de kwaliteit van het onderwijs op afstand.
Ik wil u en alle leerlingen er nogmaals op wijzen dat het rooster niet vrijblijvend is. Mocht een leerling
niet in de gelegenheid zijn aanwezig te zijn bij de online lessen dan het vriendelijke verzoek de mentor
en desbetreffende docent in te lichten. Bij ziekte kan gebruik gemaakt worden van de gebruikelijke
ziekmeldprocedure.

Aangepast bevorderingsbeleid
Leerlingen mogen niet de dupe worden van de gevolgen van het coronavirus. De reguliere
bevorderingsnormen kunnen we nu niet hanteren omdat er in een belangrijke fase van het schooljaar
sprake is van een andere vorm van onderwijs en de school in ieder geval tot 1 juni gesloten is voor
fysieke ontmoetingen. We hebben tot de periode van schoolsluiting (16 maart) een goed beeld gekregen
van de ontwikkeling van onze leerlingen en ook tijdens de schoolsluiting zijn we in staat de ontwikkeling
van onze leerlingen te blijven volgen.
U ontvangt binnenkort een aangepast bevorderingsbeleid dat erop gericht is dat elke leerling binnen deze
unieke omstandigheden een eerlijke en realistische kans krijgt om het schooljaar 2019-2020 af te ronden
en bevorderd te worden naar het volgende leerjaar van het onderwijsniveau (mavo, havo of vwo) dat
hij/zij volgt. Tegelijkertijd voelen we de verantwoordelijkheid om het perspectief in dat volgende leerjaar
leidend te laten zijn bij de bevordering: een leerling is er niet bij gebaat bevorderd te worden naar het
volgende leerjaar als voor ons vaststaat dat dit voor hem niet de juiste onderwijsroute is. Ook de
mogelijkheid om gebruik te maken van een vakmaatwerktraject wordt onderzocht.
Binnenkort ontvangt u het aangepaste bevorderingsbeleid zodat de onzekerheid (“Kan ik wel of niet over
naar het volgende leerjaar?”) bij veel leerlingen hopelijk snel weggenomen kan worden.
Belangrijkste uitgangspunt is dat leerlingen niet benadeeld mogen worden door de
omstandigheden rondom de coronacrisis.
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Na 2 juni
Op 20 mei horen we van de minister of ook de scholen in het voortgezet onderwijs hun deuren weer op
een kier mogen zetten. Mocht dit het geval zijn dan dienen we uiteraard de richtlijnen van het RIVM op
te volgen. Vooral de 1,5 meter afstandsregel zal een hele uitdaging worden.
Ons belangrijkste uitgangspunt is: Thuis waar het kan, op school waar het nodig is.
We toetsen onze plannen regelmatig met de medezeggenschapsraad en de ouderraad. Mocht u als
ouder/verzorger mee willen denken, stuur dan een berichtje naar ouderraad@willem2.nl. De ouderraad is
nog op zoek naar versterking.
We verwachten u eind mei verder te kunnen informeren. Wij houden u/jullie op de hoogte over mogelijke
nieuwe ontwikkelingen.
Mede namens de schoolleiding met vriendelijke groet,
Daphne M. Heeroma
rector
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