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Nieuwsbrief V

Aan alle leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Gorinchem, 17 april 2020
Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,
Op de dag dat de laatste schooldag (Kolderdag) van leerjaar VI gepland stond, ontvangen
u/jullie deze nieuwsbrief. Inmiddels is de school vijf weken gesloten, lessen van klas 1 t/m 5
worden via digitale kanalen gegeven, (formatieve) toetsen worden gemaakt, praktische
opdrachten en werkstukken worden uitgevoerd. Wij hebben veel waardering voor de inzet
van vele leerlingen in deze vreemde tijd. Wij hebben ook veel waardering voor het
organisatievermogen van ouders/verzorgers en andere familieleden om een werkbare
situatie én een goede sfeer thuis te creëren.
De schoolleiding kijkt met spanning uit naar di 21 april a.s., dan maakt onze regering bekend
of een voorzichtige start kan worden gemaakt met de afbouw van de intelligente lockdown
in Nederland vanwege de bestrijding van het coronavirus. Mogelijk kunnen op ma 4 mei a.s.
de reparatietoetsen in klas 1 t/m 4 worden gemaakt, overeenkomstig de veiligheidsvoorschriften van het RIVM. Dan zijn trimester I en II van die leerjaren volledig afgerond.
Op wo 22 april a.s. kunnen u/jullie een volgende nieuwsbrief verwachten.
In de afgelopen twee weken is al verder nagedacht over een mogelijke hervatting van het
onderwijs van klas 1 t/m 5 op school (naast online onderwijs). Belangrijk aspect daarbij is
allereerst de logistiek: op welke wijze komen leerlingen naar school en hoe garanderen we
de 1½ meter afstand bij de fietsenstalling en op de gangen? Daarna komen er vele vragen.
Hoeveel leerlingen kunnen er verantwoord in een lokaal? Op welke wijze wordt de veiligheid
van docenten en OOP-ers gegarandeerd? Gaan we werken in dagdelen per leerjaar? Krijgen
specifieke groepen van leerlingen extra aandacht? Welke mogelijkheden zijn er als we kijken
naar de overgang van de leerlingen naar het volgende leerjaar? Belangrijk bij dit alles zal zijn
op welk moment en in welke mate er een versoepeling van de veiligheidsvoorschriften
mogelijk is. We wachten dit af en houden u/jullie op de hoogte.
Op het moment van dit schrijven start leerjaar VI met de laatste schoolexamens van
trimester 3: Grieks en management & organisatie. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten
van de afgelopen twee weken.
Vandaag ontvangen alle examinandi en hun ouders/verzorgers een uitgebreid schrijven van
dhr. Van Haren over toetsinkijkmomenten, herkansingen, eerste uitslag van het examen op

4 juni a.s., de zgn. ResultaatVerbeteringsToetsen (vergelijkbaar met de herexamens na het
Centraal Examen I) en diploma-uitreiking op di 7 juli a.s. in de Grote Kerk.
De schoolleiding heeft wat betreft de herkansingen voor het schoolexamen (na overleg met
de Medezeggenschapsraad) besloten, dat vanwege de bijzondere omstandigheden iedere
eindexamenleerling één extra herkansing (trimester 3) krijgt.
Wij wensen onze zesdeklassers veel succes met de afronding van hun bijzondere
examenjaar!
U heeft wellicht op onze site, in de krant of op bijvoorbeeld Meesterbaan onze vacatures
voor het komend cursusjaar gezien. Enige toelichting is op zijn plaats.
Na 11 jaren verlaat mw. De Valk de school. Zij is nog betrokken bij haar
eindexamenleerlingen Duits, maar zij stopt per 1 mei a.s. met het lesgeven in klas 2A en 2B.
Tegelijkertijd stopt zij ook als assistent-teamleider leerjaren V en VI. Die rol wordt in de
komende maanden overgenomen door dhr. Pruissen (tevens assistent-teamleider leerjaren
III en IV). Binnenkort laten wij weten op welke wijze het onderwijs Duits in klas 2A en 2B
wordt vervangen. Aan het einde van het schooljaar komen wij terug op het afscheid van
mw. De Valk, maar wij willen nu alvast onze grote waardering voor haar inzet voor de
schoolorganisatie en de vernieuwing van het vak Duits uitspreken.
De twee vacatures Latijn/klassieke talen zijn het gevolg van het feit dat dhr. Van den Boom
met pensioen gaat en dhr. Versluis van werkkring gaat veranderen.
Dhr. Van de Laar heeft een nieuwe baan als leraar natuurkunde gevonden, hij gaat het
gymnasiale onderwijs in Utrecht versterken.
Ook bij het Onderwijs Ondersteunend Personeel gaat een collega vertrekken: mw. Kooiman,
medewerker in de mediatheek, gaat aan het einde van het schooljaar met pensioen.
Heeft u goede tips of kent u goede kandidaten voor onze vacatures? Laat het ons/hen
weten!
Mw. Adriaanse herstelt nog van haar heupoperatie, maar dat gaat zo goed dat zij haar
lessen Latijn in klas 3A en leerjaar 4 inmiddels weer (online) heeft opgepakt. In de afgelopen
weken was zij ook al als maker van de roosters schoolexamen leerjaar VI en de
reparatietoetsen actief met bewerkelijke klussen, grote dank!
Met de terugkeer van mw. Adriaanse stopt de vervanging van de lessen door mw. Dekker,
wij danken onze oud-collega voor haar inzet en flexibiliteit in de afgelopen twee maanden.
Zoals reeds gesteld moeten we voor de voortgang van het onderwijs in klas 1 t/m 5 wachten
op nadere mededelingen van de regering. Op voorhand heeft de schoolleiding over enkele
zaken een besluit genomen:
 Studium Generale in klas 1 in trimester 3 komt te vervallen.
 Maatschappelijk stage in leerjaar 3: door de coronamaatregelen is het voor
het huidige derde leerjaar onmogelijk geworden om hun resterende stageuren af te ronden voor het einde van dit schooljaar. In overleg met
mw. Dieleman is besloten om regels over het aantal uren aan te passen en de
afronding op een later tijdstip te laten plaatsvinden. De betreffende
leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) zijn middels een aparte brief op de
hoogte gesteld.



Internationalisering 2020-2021: al eerder hebben wij bericht dat de
terugkomweek van de uitwisseling voor het huidige vierde leerjaar vroegtijdig
is afgebroken door het reisverbod voor onze buitenlandse gasten in
combinatie met de coronamaatregelen. In een normale situatie zou de fase
van inschrijving en selectie voor de nieuwe uitwisselingslichting zijn gestart.
Echter, nu elke te nemen activiteit in de organisatie daarvan onverantwoord
en/of onmogelijk is (denk aan het boeken van vliegtickets), ligt dat proces
momenteel stil. Omdat we bij de organisatie van een uitwisseling afhankelijk
zijn van onze buitenlandse partnerscholen in onder andere Spanje, Italië en
de Verenigde Staten waar alles minstens zo onvoorspelbaar is, hebben wij tot
onze grote spijt moeten besluiten de uitwisseling 2020- 2021 voorlopig op te
schorten. Na de zomervakantie heroverwegen wij in overleg met onze
partnerscholen wanneer een uitwisseling weer mogelijk kan zijn. Op dit
moment verwachten wij dat een studiereis naar Parijs of Berlijn in schooljaar
2020-2021 wel tot de mogelijkheden kan behoren. Nadere informatie
daarover volgt na de zomervakantie.

Een bijzonder gevoel: de meivakantie start. Houd afstand, blijf thuis en blijf gezond.
Steun de mensen in de vitale beroepen. Laten we een groot hart hebben voor opa’s en
oma’s in verzorgings- en verpleeghuizen of thuis, gehandicapte mensen en voor elkaar!
Met een hartelijke groet namens de schoolleiding,
Hans Ruitenbeek, rector

h.ruitenbeek@camphusianum.nl

KALENDARIUM (onder voorbehoud)
week 17 en 18
meivakantie
week 19
ma 04 mei
geen lessen klas 1 t/m 4, wél lessen klas 5
reparatietoetsen klas 1 t/m 4 (zie rooster)
di 05 mei
Bevrijdingsdag, 75 jaar Vrijheid, geen lessen
week 20
ma 11 mei
12.00 uur: SOM open
di 12 mei
14.00-16.00 uur: toetsinkijkmoment klas 6 (zie rooster)
wo 13 mei
vóór 12.00 uur: opgave/inhalen herkansingen trimester 3 klas 6
week 21
ma 18 mei
herkansingen trimester 3 klas 6
12.00 uur: SOM op slot
di 19 mei
herkansingen trimester 3 klas 6
19.30 uur: Medezeggenschapsraad
wo 20 mei
herkansingen trimester 3 klas 6
do 21 mei
Hemelvaartsdag, geen lessen
vr 22 mei
geen lessen
week 22
ma 25 mei
20.00 uur: bestuursvergadering Oudervereniging

week 23
ma 01 jun
di 02 jun
wo 03 jun
do 04 jun

vr 05 jun

Tweede Pinksterdag, geen lessen
Excursie Xanten leerjaar II
Examinatorenvergadering
Toneel klas 2A
DELF-examens
13.00-15.00 uur: examinandi worden gebeld over de uitslag
18.00 uur: SOM open
Toneel klas 2D + 2E
10.30 uur: ontvangst klas 6, schriftelijke bekendmaking en
verificatie schoolexamencijfers
Toneel klas 2B + 2C

