Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen
vmbo, praktijkonderwijs en locatie Sint-Michielsgestel

Schijndel, 22 juni 2020
Referentie: HDe.20200622.ASu

Betreft: rapporten schooljaar 2019-2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
Sinds 2 juni jl. wordt op onze locaties weer aangepast onderwijs georganiseerd.
Daarmee hebben we in ieder geval geregeld dat leerlingen voor meerdere dagdelen op
school konden zijn. Waar dat mogelijk is zijn er ook online lessen. Voor de 3de jaars
leerlingen vmbo gold natuurlijk ook dat er meerdere toetsen in het kader van het PTA
moesten worden ingepland.
In een eerdere brief is aangegeven hoe we richting het einde van dit schooljaar gingen
kijken naar de bevordering. Conform die brief werken we nu met plannen van aanpak en
over de bevordering neemt het team begin juli een besluit.
Met de mentoren is afgesproken dat zij op 1, 2 of 3 juli a.s. een afscheid met hun klas
organiseren als afsluiting van dit schooljaar. Ook waren we van plan om de leerlingen op
10 juli a.s. naar school te laten komen om de voortgangsdocumenten (geen echte
rapporten) uit te reiken. Dit laatste krijgen we door alle beperkende maatregelen helaas
niet georganiseerd, omdat het vmbo relatief veel leerlingen heeft en onze gebouwen niet
passend zijn voor de aantallen die gelden tijdens deze Coronaperiode.
Daarnaast zijn er nog diverse werkzaamheden die tijdens de volledige sluiting van de
school zijn doorgeschoven, zoals de opvang van groep 8 leerlingen en de kennismaking
met onze nieuwe brugklassers.
Alles bij elkaar maakt dat het voor ons onmogelijk is om veilig en met voldoende
aandacht voor onze leerlingen de voortgangsdocumenten fysiek uit te reiken. Daarom
zullen wij deze op 9 juli a.s. via de post versturen. Het voortgangsdocument zal er dit
jaar anders uitzien. Geen cijfers, maar meer een beschrijving van de voortgang.
Voor de 3de jaars leerlingen worden de PTA-cijfers natuurlijk wel meegenomen naar het
4de leerjaar.
Wij vinden het belangrijk te vermelden dat de sector (t)vwo/havo, die met een lager
leerlingenaantal in de schoolgebouwen aanwezig is, wel de mogelijkheid heeft om hun
leerlingen naar school te laten komen voor het uitreiken van de rapporten. Zij doen dit in
bijeenkomsten van 45 minuten verdeeld over meerdere dagen.

Ten slotte willen wij uw aandacht vragen voor het inleveren van de leenlaptops. De
leerlingen die een leenlaptop via het Elde College in bruikleen hebben, dienen deze vóór
10 juli a.s. in te leveren. Zij krijgen hierover binnenkort nog meer informatie.

Met vriendelijke groet,

H.J.A. Deiman,
sectordirecteur vmbo/praktijkonderwijs

