
06-05-2020  

Beste ouder/verzorger en leerling, 

Deze brief sturen wij om u/jullie te informeren hoe Sprengeloo de komende weken omgaat met de 

door het kabinet afgekondigde coronamaatregelen.  

Algemeen 

De maatregelen rondom Corona zijn door het kabinet voor het voortgezet onderwijs verlengt tot 1 

juni 2020. Dit betekent in elk geval voor onze leerlingen dat zij onderwijs op afstand blijven volgen 

tot 1 juni.  

Leerjaar 1,2 en 3 doen dit volgens het lesrooster dat in Magister gepubliceerd is. Het lesrooster voor 

6,7 en 8 mei is ongewijzigd ten opzichte van de achterliggende periode. Op 6 of 7 mei 2020 wordt het 

nieuwe lesrooster gepubliceerd voor 11 mei 2020 tot en met 29 mei 2020. Dit nieuwe rooster is 

anders dan u/jullie gewend zijn en biedt meer structuur voor de lesdag. Het uitgangspunt is dat er 3 

verplichte lessen per klas geroosterd worden per dag. De absentie wordt tijdens deze lessen 

opgenomen, met als doel om iedere leerling betrokken te houden bij het onderwijs. 

Voor leerjaar 4 geldt dat gemaakte afspraken doorgaan. De leerlingen halen gepland SE-werk in op 

school volgens het rooster in Magister. Voorafgaand aan deze toets wordt een lesmoment ingepland 

in Magister voor vragen en ondersteuning bij de voorbereiding op de toets. 

Keuze beroepsgericht vak leerjaar 3 basis- en kaderberoepsgericht 

Leerlingen hebben een keuze gemaakt voor de keuzedelen van het beroepsgerichte vak, waarbij het 

mogelijk was om een keuzevak te kiezen buiten het eigen beroepsgerichte vak. Door de verlenging 

van de coronamaatregelen hebben wij besloten dat keuzedelen alleen nog gevolgd kunnen worden 

binnen het eigen beroepsgerichte vak. Leerlingen die een keuze gemaakt hebben buiten hun 

beroepsgerichte vak moeten later dit jaar nog een keuzevak kiezen binnen het eigen beroepsgerichte 

vak.   

Reisweek en excursies 

Ontzettend jammer om te vermelden is dat alle excursies tot de zomervakantie niet doorgaan. De 

reisweek, die gepland staat in september 2020, gaat ook niet door om reden dat de 1,5 meter 

afstand-samenleving dit niet toestaat. Ouders die al een betaling hebben gedaan, ontvangen hun 

bijdrage retour.  

Om u/jullie inzicht te geven in de planning voor de komende periode volgt hieronder een overzicht 

van data met de geplande activiteiten.  

Met hartelijke groet, 

De schoolleiding van Sprengeloo. 

 

Voorlopige agenda: 

7 t/m 20 mei  Gepland schoolexamen-werk 4e leerjaar op school 

25 t/m 29 mei  Herkansingen schoolexamen conform PTA + Sprengeloo extra herkansing 

1 juni   Tweede Pinksterdag 



2 juni   Eerste lesdag op Sprengeloo met inachtneming van de coronamaatregelen 

3 juni   Schoolexamenvergadering voor examinatoren 

3 juni   Kennismaking nieuwe brugklasleerlingen op Sprengeloo 

4 juni  Examenuitslag (tussen 12.00-14.00) Cijferlijst en vlag wordt gebracht door 

school 

 

 


