Voorburg, 2 april 2020
Betreft: Update
Beste ouder(s), verzorger(s),
Afgelopen week heeft u een mail ontvangen van de heer Lamers, voorzitter van het College
van bestuur. Dit naar aanleiding van het besluit van het kabinet en de gevolgen voor de
examenklassen en de andere klassen.
Voor de examenklassen is veel geregeld en is er hopelijk duidelijkheid over de taken die
gedaan moeten worden. Voor de overige klassen zijn we deze week aan de slag gegaan.
Programma leerjaar 3
Leerling in de 3e klas zitten al in hun examenperiode (toetsen die zij doen tellen mee voor
het eindexamen. Voor deze leerlingen is het ook nodig om onderdelen in het PTA
(programma van toetsing en afsluiting) aan te passen.
Anders dan bij leerjaar 4 is het uitgangspunt dat wij geen onderdelen laten vervallen. Wel zal
mogelijk de toetsvorm of de planning wijzigen.
Volgende week kunnen we de wijzigingen met u delen. Voor nu staat het werk per les in
Magister.
Stage leerjaar 3
De stage voor het derde leerjaar zou beginnen op 6 mei. Zoals we eerder hebben
gecommuniceerd gaat deze niet op dat moment starten. Het voornemen is om de stage, wat
een onderdeel is van het examenprogramma, naar een later moment te verschuiven.
Mogelijk zijn aanpassingen in de vorm noodzakelijk. Informatie hierover volgt ruim op tijd
zodat leerlingen zich kunnen voorbereiden.
Programma onderbouw (leerjaar 1 en 2)
In leerjaar 1 en 2 hebben we een PTO (een programma van toetsing en overhoringen).
Hierin beschrijven secties welke stof zijn in een periode willen behandelen en toetsen.
Deze PTO’s worden op dit moment herzien. In de onderbouw is er meer ruimte om
onderdelen te laten vervallen. Leerlingen zijn immers nog niet gestart met het
examenprogramma.
U merkt in principe weinig van deze aanpassingen. Het huiswerk is op basis van de
aanpassingen en is voor u en leerlingen inzichtelijk in Magister.
Bevorderingsrichtlijnen
Op Veurs Voorburg hanteren wij bevorderingsrichtlijnen. Op basis hiervan besluiten we bij
de laatste vergadering of leerlingen overgaan en naar welk niveau.
Vanwege de bijzondere omstandigheden is een aanpassing hierbij mogelijk wenselijk. Wij
onderzoeken dit in de komende weken. De aanwezigheid van leerlingen bij digitale lessen
zal hoogst waarschijnlijk een onderdeel worden van deze overgangsnormen.
Graag uw aandacht hiervoor!

Ik hoop u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het team van Veurs Voorburg,
Remco Hulsbergen
Korneel van den Bulck
Directie
Veurs Voorburg

