
Beste ouder(s), verzorger(s), 
 

 
In deze update nemen wij u graag mee in de ontwikkelingen die momenteel op school 
spelen. De bekendmaking van de examenresultaten, de diplomering, de herstart van ons 
onderwijs en de aanpassing van de richtlijnen voor de bevordering.  
 
 
Programma “uitslagdag”  
Donderdag 28 mei is onze “uitslagdag”. Wij maken op die dag bekend of leerlingen zijn 
geslaagd. Vanaf 12.00 uur bellen de mentoren alle leerlingen van hun klas. Zorg ervoor dat u 
samen met uw kind op dat moment thuis bent! 
 
 
Voorafgaande aan deze dag vragen wij alle leerlingen om de cijfers in Magister te 
controleren. Hiervoor sturen wij op maandag 25 mei een herinnering. Tot en met dinsdag 26 
mei kan je opmerkingen hierover mailen naar info@veursvoorburg.nl.  
 

 
Als een leerling is gezakt kan de mentor een voorstel doen voor een resultaat 
verbeteringstoets. Dit is een toets over het gehele PTA waardoor leerlingen hun resultaten 
kunnen verbeteren en alsnog hun diploma kunnen halen.  
Ook leerlingen die al geslaagd zijn kunnen gebruik maken van deze toets. Deze is dan alleen 
bedoeld om de resultaten te verbeteren. Op 28 mei ontvangt u per post informatie voor het 
aanvragen van de resultaat verbeteringstoets.  
 

 
Diplomering 
De mentoren van het vierde leerjaar zijn bezig met de voorbereidingen van de diplomering. 
Het uitgangspunt is dat het recht doet aan de prestatie van de leerlingen. Ondanks de 
huidige crisis willen wij hen op een feestelijke manier hun diploma overhandigen. Natuurlijk 
binnen de richtlijnen die nu gelden. U hoort spoedig meer hierover.  
 

 
Herstart onderwijs  
Deze week zijn de basisscholen weer begonnen met het geven van onderwijs op school. Als 
dit goed verloopt kan ook het fysieke onderwijs op het voortgezet onderwijs vanaf juni 
starten. In ons geval na de Pinkstervakantie, op maandag 8 juni.  
 
 
Wij hebben op school een werkgroep gevormd om te bedenken hoe dit 1,5-meter onderwijs 
eruit ziet. Naast verschillende collega’s hebben we een leerling en een ouder gevraagd om 
met ons mee te denken. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is en blijft de veiligheid van de 
leerlingen en de medewerkers van de school.  
 
 
Op 26 mei ontvangt u uitvoerige informatie over deze herstart.  
  
Bevorderingsrichtlijnen 
Op Veurs Voorburg hanteren wij bevorderingsrichtlijnen. Op basis hiervan besluiten we of 
leerlingen overgaan en naar welk niveau. Vanwege de Corona Crisis zijn deze richtlijnen, in 
overleg met de medezeggenschapsraad, aangepast.  
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In een aparte brief die u vandaag van ons ontvangt leggen wij uit hoe de bevordering dit jaar 
is georganiseerd.  
 

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


