
 

 

Zaandijk, 14 januari 2021 
 
 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen leerjaar 2 
 
 
Betreft: verlenging lockdown 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
Graag start ik deze brief met een compliment aan onze leerlingen en aan u:  
het online onderwijs verloopt goed. We zien, meer dan tijdens de vorige 
lockdown, dat het onze leerlingen lukt om actief mee te doen in de lessen.  
Wij realiseren ons dat dit ook van u veel vraagt. Bedankt voor uw inzet 
hiervoor.  
 
Wat beter kan, is het cameragebruik tijdens de online lessen. Als de docent 
hierom verzoekt, dan is het belangrijk dat de leerlingen ook echt de camera 
inschakelen. Op die manier hebben wij meer zicht op actieve betrokkenheid van 
onze leerlingen in de les.  
 
Zoals u ongetwijfeld heeft begrepen, start het onderwijs op school niet eerder 
dan 8 februari a.s. Tot die tijd is er online les zoals dat ook sinds de 
kerstvakantie aangeboden wordt.  
 
Eerder deze week heeft u een brief ontvangen over de determinatie. Volgende 
week ontvangt u hierover een uitgebreid schrijven. Belangrijk bij de overgang 
naar de derde klas is het verkrijgen van informatie op basis waarvan het 
docententeam een advies kan uitbrengen richting klas 3. 
We hebben van vorige lockdown geleerd dat het belangrijk is om kennis en 
vaardigheden te blijven toetsen om achterstanden te voorkomen. Daarom 
zullen docenten komende periode digitale toetsen afnemen. Voor de weging  
van deze toetsen wordt op dit moment 0 gehanteerd, zodat we wel vorderingen 
kunnen volgen, maar deze geen directe (negatieve of positieve) consequenties 
hebben voor de overgangsnorm.  
 
Wij overwegen het afnemen van toetsen in een toetsweek op het moment dat 
leerlingen weer naar school mogen. Mocht hiertoe besloten worden, dan 
ontvangen de leerlingen en u hierover nadere informatie.  
 
Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 februari a.s. staat de afname van 
de Citotoets gepland voor klas 2 (zie brief in de bijlage).  
Op donderdag 4 maart a.s. volgt de determinatievergadering met het 
docententeam. Na deze vergadering ontvangt elke leerling een voorlopig 
advies. Op maandag 15 maart is een ouderavond waarop u over de uitslag van 
de Citotoets en het advies kunt spreken met de mentor.  
 
Als u vragen heeft, stelt u ze dan gerust.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Tineke Keuning 
Afdelingsleider onderbouw 
t.keuning@saenredam.nl 


