
Aan leerlingen, ouder(s), verzorger(s) van het Novalis College  

      

      

Eindhoven, 24 april 2020 

Betreft: voortgang onderwijs 

 

Beste leerlingen, geachte ouder(s), verzorger(s), 

 

Inmiddels zijn we aanbeland bij de meivakantie. Een vakantie waar we allemaal een ander idee 

bij hebben gehad. Door de Corona-crisis zijn we echter in een totaal nieuwe realiteit gekomen. 

Leerlingen en leraren zien elkaar veelal enkel door middel van beeldschermen of hebben contact 

via de telefoon. Leerlingen moeten veel zelfstandigheid opbrengen; leraren moeten op geheel 

andere wijze de lesstof presenteren. Ouders zijn bezig met thuiswerken, ondersteuning bij het 

onderwijs op afstand en de mogelijke zorg voor anderen in hun omgeving. We missen de 

interactie met elkaar en dat voelt vreemd.  

We zien echter ook andere ontwikkelingen. Het onderwijs op afstand krijgt een enorme vaart en 

geeft stof tot overdenken voor de toekomst, zowel voor wat betreft de voor- als de nadelen. Bij 

de vakken LO, drama, PKV ontstaan mooie initiatieven. De Paasviering kende een geheel 

nieuwe vorm en werd zeer gewaardeerd. De vergaderingen via MS-Teams blijken ook efficiency 

op te leveren. En de schoolexamens zijn goed verlopen in de afgelopen week. Leerlingen waren 

geconcentreerd en werkten aan een goede afronding van hun diploma. 

Situatie  

Inmiddels heeft de overheid op 21 april besloten dat de situatie na de meivakantie nog niet zal 

veranderen.  De scholen voor VO blijven gesloten. Dat betekent dat wij minimaal tot 1 juni 

doorgaan met onderwijs op afstand en de situatie voor de leerlingen dus niet verandert. Op 20 

mei komt de overheid met nieuwe mededelingen over een mogelijke openstelling na 1 juni. 

Hoe nu verder? 

In de maand mei mogen wij dus geen lessen op school verzorgen. Alle leerlingen van de klassen 

7, 8, 9, 10CDF en 11C volgen lessen via MSTeams. De leerlingen van de examenklassen hebben 

geen les meer. De lessen blijven ingedeeld volgens het 40-minuten rooster, zoals we dat sinds 6 

april kennen en met dezelfde afspraken. Ook het hoofdonderwijs blijft doorgaan volgens dat 

rooster: van 9.00-9.50 uur. De absentieregistratie zal nadrukkelijker worden opgevolgd.  

 

 
Bezoekadres: 

Sterrenlaan 16 

Postbus 1073 

5602 BB Eindhoven 

T +31(0)40-296 93 10 

post@novalis.nl 



In de maand mei mogen wij geen inhaaltoetsen en herkansingen plannen, met uitzondering van 

toetsmomenten voor examenklassen.  

Dat betekent dat we voor de klassen 7-8-9-10CDF-11C geen toetsen kunnen plannen in mei.  

Het is echter belangrijk dat leerlingen van voorexamenklassen en klas 10F weten wanneer de 

inhaaltoetsen en herkansingen wel gaan plaatsvinden. We begrijpen heel goed dat leerlingen 

hierover duidelijkheid willen hebben. 

Daarom hebben we besloten tot de volgende planning: 

- inhaaltoetsen voor klassen 9A, 9B, 10C, 10D, 10F, 11C in de week van 1 juni 

- herkansingen voor klassen 9A, 9B, 10C, 10D, 10F, 11C in de week van 8 juni 

 (Dit zijn de herkansingen van maart) 

Uiteraard moeten we een voorbehoud maken; de overheid kan op 20 mei anders besluiten met 

betrekking tot openstelling van de scholen. 

 

Verder zijn wij druk bezig met de ontwikkeling van scenario’s voor de maand juni, uitgaande 

van openstelling, beperkte openstelling of geen openstelling. Een goede, gezonde afronding van 

het schooljaar voor alle klassen is noodzakelijk, waarbij we moeten kijken naar een aantal 

aspecten: ruimte voor sociale- en groepsactiviteiten (zoals een mentoruur), een gedegen 

afwikkeling van het PTA voor voorexamenklassen, een werkwijze voor de afronding voor de 

overige klassen 7, 8, 9CD en 10F enz. Wij gaan ervan uit dat we in de week van 11 mei 

hierover meer kunnen berichten.  

 

Met ouders en leerlingen van de dMr hebben we een korte evaluatie gehouden met betrekking 

tot het onderwijs op afstand. We willen dit echter breder uitzetten. Daarom vragen wij aan de 

leerlingen om hun ervaringen van de afgelopen zes weken met ons te delen. Zo kunnen we 

verbeteringen aanbrengen voor de periode na 7 mei. Daarom het verzoek aan de leerlingen om 

onderstaande enquête in te vullen via de link, waarvoor onze dank!  

https://www.survio.com/survey/d/S6A8M1R3H5L3A0G9Q 

Bevorderingsbeleid en afronding schooljaar 

Op dit ogenblik kijken we naar mogelijke aanpassingen van het bevorderingsbeleid. De overheid 

heeft deze week daarvoor richtlijnen afgegeven. Een herijking van het bevorderingsbeleid vergt 

echter een zorgvuldige overweging. In de week van 11 mei zullen wij hierover uitsluitsel geven.  

Activiteiten in de school 

Veel activiteiten hebben wij al moeten annuleren: landmeten, eindreizen examenklassen in mei, 

examenstunt. Er lijkt geen einde aan te komen. Ook het geplande gala op 5 juni blijkt niet 

mogelijk. We zullen met enkele examenleerlingen in overleg gaan om te kijken of we een 

andere mogelijkheid zien, wellicht op een later tijdstip. Ook het grote jaarlijkse feest van St. Jan 

zal een andere vorm moeten krijgen. Over de wijze van diploma-uitreiking wordt ook 

nagedacht. Uiteraard berichten wij op een later moment over de alternatieven.  

 

 

https://www.survio.com/survey/d/S6A8M1R3H5L3A0G9Q


Spreekuren zorgteam 

Na de meivakantie zijn de ondersteuningscoördinatoren elke donderdag bereikbaar tussen 13.00-

14.00 uur op onderstaande telefoonnummers. Ook zijn zij dan regelmatig op school, op afspraak.  

Middenbouw m.hoeben@novalis.nl / 06-22114381  

Vmbo-t : b.vandenbroek@novalis.nl/ 06-27213076 

Havo/Vwo : m.alkemade@novalis.nl; 06-44123537 

 

Tenslotte 

Zoals al eerder aangegeven: deze tijd vraagt veel van ons geduld, van onze flexibiliteit en ons 

vermogen om op een andere manier te werken en te handelen. We voelen echter binnen de 

schoolgemeenschap een grote betrokkenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Het valt 

niet mee om dagelijks bezig te zijn met de computer en het huiswerk, zeker niet wanneer het 

buiten mooi weer is en het zonnetje lonkt. Maar ieder pakt zijn rol, neemt het werk ter hand en 

gaat aan de slag. Nu is het tijd om even een aantal dagen de rust op te zoeken.  

We wensen jullie allemaal een fijne meivakantie! 

Met hartelijke groet, 

Namens het team, 

 

 

Marijke Vermeer, 

Rector  
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