
 

 

 

Den Haag, 3 februari 2021 

 

Betreft: onderwijs tot de voorjaarsvakantie 

 

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

 

Gisteravond werd officieel bevestigd dat vanaf maandag 8 februari alleen het basisonderwijs weer open gaat. 

Middelbare scholen blijven vooralsnog alleen open voor examenleerlingen. Wij zijn inmiddels al wel aan het 

bedenken hoe we het onderwijs op school het beste kunnen hervatten als jullie er weer zijn.  

In deze brief informeren we jullie alvast over de situatie op onze school tot aan de voorjaarsvakantie. 

 

Het rooster 

We continueren het rooster met (online) lessen van drie kwartier tot aan de voorjaarsvakantie. We zijn van 

mening dat het handhaven van dit ritme een zekere structuur geeft aan de dag en daarmee ondersteunend is 

voor leerlingen en docenten.  

 

De (school)examens, toetsweken en toetsing 

De schoolexamens en (online) toetsweken hebben we inmiddels afgesloten. We zijn tevreden over het verloop 

ervan. De resultaten zijn vergelijkbaar met afgelopen jaren. Ook over het technisch verloop van de online 

toetsweek zijn we overwegend positief.  

Inmiddels worden er in de onderbouw ook diverse toetsen afgenomen. We vinden het belangrijk dat 

leerlingen zicht hebben (of krijgen?) op hun vorderingen en weten waar ze aan toe zijn. Dat krijgen ze op basis 

van feedback van vakdocenten, gesprekken over hun taakwerk met mentoren en de resultaten van hun 

toetsen. In de week voor de voorjaarsvakantie verschijnt er een nieuwsbrief met de laatste informatie over het 

examen en de bevorderingsnormen.  

 

Teambesprekingen en mentorgesprekken onderbouw 

In de week na de voorjaarsvakantie zijn alle teambesprekingen ingeroosterd. Als gevolg daarvan vervallen op  

maandag 1 maart alle lessen voor de onderbouwklassen. De mentorgesprekken voor de onderbouw vinden, 

zoals eerder aangekondigd, plaats op donderdag 11 maart 2021. In de week van 15 februari ontvangen ouders 

een link waarmee ze hun beschikbaarheid kunnen opgeven.  

 

Teambesprekingen en mentorgesprekken bovenbouw 

De teambesprekingen van de bovenbouw zijn gepland op donderdagmiddag 11 februari. De week erna, op 16 

en 17 februari, zijn de mentorgesprekken gepland met leerlingen en ouders. Deze week wordt de link voor het 

opgeven van de beschikbaarheid gemaild.  

 

 



Extra ondersteuning voor leerlingen  

Mocht het voor leerlingen ingewikkeld zijn om thuis te werken, dan kunnen ze dat bespreken met hun mentor. 

De school heeft een (beperkt) aantal werkplekken waar leerlingen onder begeleiding kunnen werken. Het kan 

ook zijn dat leerlingen behoefte hebben aan een gesprek met iemand van school, om hun hart te luchten, 

zorgen te delen of advies te vragen. De volgende docenten zijn daarvoor beschikbaar: 

De heer Dijkman: vdijkman@daltondenhaag.nl 

De heer Verhoeff: averhoeff@daltondenhaag.nl 

Mevrouw De Ruiter: truiter@daltondenhaag.nl 

 

We wensen jullie veel succes met het inleveren van takenkaarten, het volgen van de lessen online, het maken 

van groepsopdrachten en het doen van huiswerk. Doe vooral ook mee aan de challenges die docenten 

organiseren. Via Magister kunnen leerlingen zich inschrijven voor extra LO-activiteiten bij Quick, HDS of de 

ALO. Dus maak een team en meld je aan voor voetbal, hockey, frisbee en tennis.  

 

Nogmaals, we denken aan jullie en hopen jullie heel snel weer op school te zien. 

Hartelijke groet,  

Katrien van de Gevel 

rector  
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