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Beste ouders en verzorgers, 

 

Langs deze weg wil ik iedereen, leerlingen, ouders en collega’s een heerlijk en ontspannende 

zomervakantie toewensen. Want daar zijn we allemaal wel aan toe na een heel bijzonder jaar, en in 

het bijzonder voorjaar vanaf maart. Ter afsluiting van dit schooljaar neem ik u mee in mijn 

coronaperikelen.  

Heel veel blije geslaagde leerlingen op alternatieve 

diploma-uitreikingen 

Innovatie in  

rekenonderwijs 

Les op afstand, het begint te wennen, maar er gaat 

niets boven echt contact op school. Toch is ook 

deze periode waardevol. 

Door de coronamaatregelen moeten nieuwe 

manieren gevonden worden voor kennisoverdracht 

en het opdoen van ervaringen.  

Lees ook: 

Afscheid Herman Klaver 

LINK helpt jonge nieuwkomers vooruit 

Lessen uit coronatijd voor Omnia 

IFFG Pop Up in de Lingewijk 

Zo beleefde Romy het leraarschap in coronatijd 

 

Voortschrijdend inzicht was een rode draad door deze periode. 

 In maart hoorden we dat de scholen dicht gingen. Toen met alleen een uitzondering voor 
kinderen van ouders met vitale beroepen.  

 De middelbare scholen kregen al snel het extra verzoek ook voorzieningen op school te 
treffen voor de examenleerlingen.  

 Het centraal eindexamen werd gecanceld en leerlingen zouden alleen diplomeren op basis van 
het schoolexamen, dat dan nog wel even op school of thuis afgenomen moest worden op 
onderdelen.  
Ook voor de basisscholen werd de Eindtoets gecanceld. Dat betekent dat alleen het 
schooladvies bepalend is voor de plaatsing op de middelbare school.  

 Na enige tijd kwam ook de derde uitzondering voor de gesloten scholen: zwakke en kansarme 
kinderen. Ook zij mochten bij nader inzien op school zoveel mogelijk bij de les worden 
gehouden.  

 Tot uiteindelijk de scholen weer stap voor stap leerlingen konden ontvangen. En zoals het er 
nu uitziet, mogen ook de middelbare scholen na de vakantie weer alle leerlingen tegelijk 
ontvangen. 

Respect 

Totaal heeft de periode van scholensluiting minstens 10 weken geduurd. Leerkrachten en docenten 

werkten harder dan ooit en alles werd gedaan om leerlingen bij de les te houden. Er werd soms 

dagelijkse gebeld tussen leerkracht en ouders of leerling.  

We hebben ook enorm veel respect voor de manier waarop ouders zijn omgegaan met de situatie. U 

heeft de handen ineengeslagen met leerkrachten en docenten om er samen voor te zorgen dat onze 

kinderen zich konden blijven ontwikkelen. Volgens mij is dat gelukt en ik dank u daar hartelijk voor. 

Ik durf zelfs te stellen dat het wederzijds respect van leerkrachten voor ouders en andersom in de 

crisis is toegenomen. Crisis verbroedert.  

In 2 dagen over op afstandsonderwijs 

De crisis heeft het beste in ons allemaal – ouders en docenten – naar boven gebracht. Gelukkig had 

OVO al goede ICT-oplossingen ingericht, zoals Office 365, waar Microsoft Teams onderdeel van is. 

Toen de scholen dichtgingen hadden alle scholen van OVO maar twee dagen nodig om de stap naar 

afstandsonderwijs te maken. Ik heb veel ervaring met verandertrajecten. Maar ik heb het nog nooit 

meegemaakt dat het hele personeel in twee dagen de knop omzette en op een geheel nieuwe manier 

ging werken. En het is gelukt, met dank aan de moderne voorzieningen, maar met nog veel meer 

dank aan iedereen die de schouders eronder heeft gezet. Een ongekend positieve ervaring die veel 

vertrouwen geeft.  

De toekomst 

Inmiddels zijn we alweer een grote stap verder. De basisscholen zijn al 100% open en de ook de 

middelbare scholen mogen vanaf 1 juli weer alle leerlingen tegelijk op school ontvangen. En dan leeft 

de vraag `Houden we de Coronacrisis onder controle?’ Of zullen we na de zomer moeten bijsturen. 

Dit hebben we als bevolking grotendeels zelf in de hand. Ik roep dus iedereen op zich aan de 

voorschriften van het RIVM te houden. Ik begrijp dat de verleiding groter en groter wordt om de 

aandacht te laten verslappen. Maar toch, zoals Rutte zei, we zijn zover gekomen omdat we discipline 

wel hebben kunnen opbrengen. Laten we daar alsjeblieft mee doorgaan. Wij zitten niet te wachten op 

een volgende scholensluiting, en ik mag aannemen u ook niet. Eens maar nooit weer.  

 

En hoe verder? We willen vooral ook leren van deze crisis. Wat kunnen we bijvoorbeeld doen met 

onze nieuwe ervaring met afstandsonderwijs? Ik zal zelf bijvoorbeeld dankbaar gebruik blijven maken 

van Microsoft Teams voor overleggen. We kunnen waardevolle lessen leren uit deze crisissituatie. 

Misschien typeert dat de mens ook wel een beetje. Dat we uiteindelijk altijd naar het positieve 

kunnen zoeken. Maar dat dit een moeilijke periode was, met veel zieken, te veel doden, en sterke 

emoties, behoeft geen uitleg. Ik hoop van harte dat u allemaal deze crisis op een goede wijze te 

boven bent gekomen. En in dat geval vier ik de blijdschap graag samen met u. Mocht dat niet het 

geval zijn geweest, dan wil ik u alle sterkte toewensen met het verwerken van de mogelijke verliezen, 

die u geleden heeft. Onze gedachten zijn met u.  

 

Dan rest mij nu alleen nog u een goede zomer toe te wensen en de hoop uit te spreken dat we elkaar 

na de zomer weer in alle gezondheid mogen ontmoeten. Heel graag tot dan.  

 

Bert-Jan Kollmer 

bestuurder 

Fortes Drive-In 

Een prachtig spektakel op het veld van 

Fortes Lyceum. In versierde auto’s kwamen 

de sterren van de avond en hun familie het 

veld op. Onder luid getoeter liepen de 

geslaagden naar voren. Een feest als nooit 

tevoren.  U lees en ziet meer bij het AD via 

deze link.  

Omnia Drive-In 

Ook Omnia College maakte er een feestje 

van. Slingers, ballonnen, verkleedkleren, 

alles kwam uit de kast om de geslaagden 

(en dat waren ALLE eindexamenkandidaten 

dit jaar!) te feliciteren en officieel te laten 

tekenen. Bekijk hier de aftermovie!  

 

Merewade Praktijkschool on the road 

Het team van Merewade Praktijkschool maakt er ook een rijdend 

feestje van. Maar zij brengen heet feestje naar de geslaagden toe! 

Nieuwe uitstraling voor obs Graaf Reinald! 

Leerplicht en vakantie 

Reist u deze vakantie naar het buitenland, let dan op de quarantainetijd. Wanneer u naar een land 

reist waarvan het reisadvies op oranje staat, dus alleen noodzakelijke reizen, lees dan eerst deze brief 

van Leerplicht. 

Gymnasium Camphusianum 

Het Gymnasium Camphusianum eerde de geslaagde 

leerlingen zoals ieder jaar in de Grote Kerk en wist alle 

RIVM-richtlijnen na te leven  door vier sessies te vieren. 

Prachtige resultaten! 
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