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Deventer, 9 april 2020 

 

 

Beste leerling en ouder(s) / verzorger(s), 

Zo vlak voor de paasdagen weer een bericht over de voortgang van ons onderwijs in deze bijzondere tijd. 

Inmiddels werken leerlingen en docenten alweer vier weken vanuit huis. Wij vinden het knap zoals iedereen 

zich heeft aangepast! We zien dat er door veel leerlingen (en ook door alle collega’s) hard gewerkt wordt. 

Iedereen maakt het beste van de situatie. Tegelijk hopen we dat we elkaar zo snel mogelijk weer op school 

kunnen ontmoeten. 

Onzekere tijden 

Wij merken en begrijpen dat de huidige situatie zonder toetsen en meetmomenten voor jullie als ouder(s) en 

verzorger(s) veel onrust oplevert. In dit bericht willen wij daarover weer iets met jullie delen. 

Vorige week hebben wij u bericht dat de manier van overgaan naar volgend schooljaar dit jaar anders zal 

zijn dan andere jaren. Om het voor alle leerlingen goed te doen zijn we volop in overleg met de andere Etty-

scholen om de werkwijze af te stemmen.  We begrijpen dat leerlingen en ouders graag duidelijkheid willen. 

We werken hard om dit zo spoedig mogelijk voor elkaar te hebben. Zodra de werkwijze is vastgesteld krijgt u 

van ons meer informatie. Soms zijn leerlingen gaan twijfelen door de laatste adviesbrief. Wij geven jullie op 

dit moment de raad om nog even vol te houden. Ook al kun je geen “cijfers ophalen”, we kijken wel naar je 

inzet en capaciteiten. We zien dat veel leerlingen hard aan het werk zijn; dat zegt ook heel veel en ook daar 

kijken we naar in de komende tijd. 

Na de berichtgeving van vorige week ontstond bij enkele leerlingen het gevoel dat zij niets meer hoeven te 

doen voor overgang naar volgend jaar. Dat is nadrukkelijk niet zo. Wij verwachten een actieve deelname aan 

de online-lessen en de instructiemomenten. Wij rekenen op goede inzet bij het maken en inleveren van 

opdrachten volgens de planner. Ook in de komende weken worden opdrachten volgens de planner 

uitgevoerd. Deze kunnen door de docent beoordeeld worden. Ook kunnen toetsen worden afgesproken. 

Cijfers die hieruit komen, tellen niet mee voor een gemiddeld cijfer, maar geven wel aan of een leerling in 

staat is zijn opleiding regulier te vervolgen.  Wij noemen dit ook wel ‘formatief handelen’. Hieronder leggen 

wij dat verder uit. Wij rekenen op de medewerking van ouder(s) en verzorger(s) om de leerlingen te 

stimuleren actief deel te nemen aan hun eigen onderwijsproces.  

Formatief? 

Dat ‘formatief handelen en toetsen’. Wat is dat eigenlijk? Het lijkt ons goed om daar iets meer over te 

vertellen.  

Wij weten niet wanneer de leerlingen weer naar school kunnen. Vanuit huis kunnen wij niet voor alle vakken 

op een goede manier toetsen afnemen voor cijfers. Wel willen wij graag zien dat de leerlingen blijven leren. 

Dat doen wij door:  

- toetsen te laten maken die meten of de leerling de lesstof begrepen heeft 

- werkstukken of huiswerk in te laten leveren 

- leerlingen feedback te geven op ingeleverd werk 

- de leerlingen te vragen actief deel te nemen aan de ingeplande en verplichte online 

instructiemomenten 

- de leerling online te helpen als hij/zij het nog niet blijkt te snappen 
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Zo proberen wij ook in deze periode zicht te houden op de 

voortgang van de leerlingen, zodat wij aan het eind van het 

schooljaar straks de leerling goed kunnen plaatsen voor het 

volgende leerjaar.  

Tenslotte wensen wij jullie een fijn lang en rustig paasweekeinde, 

 

De schoolleiding 

 


