Asten, 3 april 2020
Beste leerlingen van havo4 en vwo5 en ouders,
Afgelopen dinsdag 31 maart heeft premier Rutte bekendgemaakt dat de scholen in ieder
geval tot en met de meivakantie gesloten zijn. Naar aanleiding van deze persconferentie
hebben we met een aantal leerlingen uit de leerlingenraad en de klankbordgroepen
overlegd. Voor de planning van de rest van het schooljaar zijn we natuurlijk erg afhankelijk
van de maatregelen die vanuit de overheid genomen worden. We hebben een aantal
scenario’s opgesteld, waarbij het uitgangspunt blijft dat jullie het schooljaar op een goede
manier kunnen afsluiten.
Ervan uitgaande dat we na de meivakantie weer naar school mogen komen, begint SE3 voor havo4
en vwo5 op woensdag 6 mei. De roostermaker is op dit moment bezig een rooster voor jullie samen
te stellen, dat ook kan voldoen aan eventuele dan geldende richtlijnen vanuit het RIVM. Zodra het
klaar is, krijgen jullie daar bericht van. De mondelingen Engels voor havo4 kunnen wel voor de
meivakantie in Teams afgenomen worden. De docenten maken daar met de leerlingen individuele
afspraken over.
Mocht op de persconferentie van dinsdag 21 april blijken dat het nog niet mogelijk is om naar school
te komen na de meivakantie, dan treedt een alternatief scenario in werking voor SE3 waarover we
jullie diezelfde week nog informeren. Ook bij een alternatief scenario blijft het uitgangspunt dat de
stof voor SE3 niet verandert. Hier kun je in de voorbereiding dan ook van uit gaan.
We realiseren ons dat het lastig is dat de SE-week steeds verder vooruit wordt geschoven, maar de
omstandigheden zijn helaas zo dat we iedere keer moeten schakelen na nieuwe berichtgevingen en
dat we jullie daardoor ook niet de duidelijkheid kunnen geven waar jullie naar op zoek zijn. We
hebben er vertrouwen in dat we SE3 samen met jullie en jullie vakdocenten/mentoren op een goede
manier kunnen afronden.
Dit is wat we voor nu kunnen communiceren, na 21 april horen jullie in ieder geval weer meer van
ons.
We wensen jullie veel succes met de voorbereidingen, en hopen dat jullie en jullie naasten in goede
gezondheid verkeren en blijven.
Met vriendelijke groeten,
Ook namens Katja Storm,
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