
Terug naar school

2 t/m 5 juni “wennen” 
De eerste week van Juni gaan we voorzichtig 
weer naar school. De lokalen worden ingericht 
voor ongeveer 10 leerlingen en voorzien van 
desinfecterende middelen die leerlingen en 
docenten moeten gaan gebruiken om hun eigen 
tafel schoon te maken en om bij binnenkomst 
van een lokaal je handen te reinigen. 

Er zijn momenten met de mentor gepland, de 
klas wordt verdeeld in drie groepen van 
ongeveer 10 leerlingen door de mentor, groep 
A, B en C. De mentor kan dan met dit groepje 
bespreken hoe het gaat en vooruitkijken naar de 
komende periode. 

Verder gaan de daltonuren deze vier dagen door 
volgens het reguliere dalton rooster met 
bijbehorende tijden en lokalen, maar met een 
maximale bezetting van 10 leerlingen per 
daltonuur waarin leerlingen vragen kunnen 
stellen voor de coronatoetsen, aftekenen hoeft 
immers niet meer. 

Dingen om op te letten! 
● Kluisjes mogen niet gebruikt worden, 

moeten al leeg gehaald zijn. 

● Leerlingen mogen niet stilstaan in de 
gangen of fietsenstalling.  

● Looproutes en vooral looprichtingen 
moeten gehanteerd worden. 

● Samenscholing blijft verboden, dus direct 
na afloop naar huis, buiten het terrein kan 
zelfs verbaliserend opgetreden worden. 
Periode na de toets. 

Toetsperiode  
Vanaf 8 Juni is er een toetsperiode volgens het 
schema dat staat vermeld op de site. In de 
aanloop naar deze periode, maar ook tijdens 
deze periode kunnen leerlingen nog om hulp en 
ondersteuning vragen van hun docenten. Er is 
dus relatief veel tijd om voor te bereiden. 



Waarde van deze toetsen 
Een veel gestelde vraag is wat de weging is van 
deze toetsen en wat de invloed is op de 
overgang. De reden dat het Erasmus College 
heeft gekozen om een toetsperiode te houden is 
niet om direct te kunnen zeggen wie er wel of 
niet over kan naar de volgende klas, maar is om 
te kijken hoe het niveau is van de leerlingen en 
wat er moet gebeuren om ze zo goed mogelijk 
naar het volgende jaar te krijgen. Het is echter 
niet zo dat deze toetsen dus helemaal niets 
bepalen.  

Na de toetsperiode volgt er op maandag 29 Juni 
een uitslagdag waarin duidelijk wordt in welke 

categorie alle leerlingen zijn beland op basis van 
eerdere resultaten en de toetsresultaten. 

Groep A: Te veel onvoldoendes en te grote 
achterstanden en dus verplicht bijspijkeren en 
verplicht herkansen. 

Groep B: Duidelijke achterstanden en in overleg 
met de mentor en vakdocent op advies 
bijspijkeren in de laatste periode van het 
schooljaar. 

Groep C: Alles voldoende of goed en in de 
laatste periode daarmee een verplicht project en 
keuze projecten in de laatste periode 



Positief afsluiten 
Het is moeilijk in te schatten hoe groot de groep 
“herkansers en bijspijkeraars” zal zijn die in de 
ochtenden op school aan het werk is, maar een 
groot deel van de leerlingen zal tot groep C 
belanden. En daar is het volgende voor bedacht: 

De beloning voor het harde werk is dat in de 
laatste periode er heel veel onderdelen worden 
aangeboden die zowel leerzaam als leuk zijn. Er 
zijn afwisselend vaste projectdagen waarin alle 
leerlingen digitaal bezig zijn met het project “ de 
toekomst” en er zullen vrije keuze dagen zijn 

waarbij je kunt kiezen om aan sportonderdelen 
mee te doen, op excursie te gaan in de buurt, 
workshops kunt volgen en wat niet allemaal meer 
wordt aangeboden door docenten. 

Hiervan maken de leerlingen een verslag en 
nemen dit met de mentor door in de allerlaatste 
week van school.  

Dit alles op een verantwoorde manier uiteraard 
en te volgen via de site en live op youtube! 

Zo hopen we toch nog positief te kunnen 
eindigen in het meest surrealistische schooljaar 
sinds 70 jaar.  


