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Arnhem, 15 januari 2021 
 
 
 
 
Beste leerling en ouder(s)/verzorger(s), 
 
Eerder deze week ontvingen jullie al een kort bericht over de aankondiging van de verlenging 
van de lockdown. Hierbij nog wat meer specifieke informatie voor de komende weken. 
 
Lessen 
Voor alle klassen blijft het huidige rooster de basis. Dit zorgt voor rust en duidelijkheid voor 
onze leerlingen. De niet-examenklassen blijven dus het bestaande online rooster volgen, en 
de examenklassen (m4, h5) volgen de lessen fysiek op school.  
 
Er zijn twee wijzigingen:  
• De keuzecursus ondersteuning (leerjaar 1,2) zal met ingang van komende week weer 

online gegeven worden. Nadere informatie ontvangen betreffende ouders en 
leerlingen in een aparte brief hierover.  

• Voor een aantal vakken wordt mogelijk nog een facultatief vragenuur georganiseerd. 
We hebben het lokalenrooster voor de examenklassen zodanig aangepast dat de 1,5 m regel 
uitgevoerd kan worden.  
 
De indeling in online lessen (niet-examenklassen) en fysieke lessen (examenklassen) geldt in 
principe tot maandag 8 februari.  Naar verwachting wordt tijdens de persconferentie van       
2 februari aanstaande door de minister-president uitsluitsel gegeven over de afspraken voor 
het onderwijs voor de periode vanaf 8 februari. 
 
Toetsweek 
De toetsweek die staat gepland van 1 t/m 5 februari, gaat door. Examentoetsen vinden plaats 
op school. Toetsen voor andere leerjaren vinden op afstand plaats.  
We hebben er bewust voor gekozen de toetsweek te behouden, omdat we het belangrijk 
vinden dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om te laten zien waar ze staan. Ook voor 
docenten is het belangrijk om goed zicht te krijgen op de vorderingen, zodat duidelijk wordt 
waar eventuele extra inzet of aandacht nodig is. 
 
We hebben onze docenten gevraagd om na te denken over de toetsstof en de haalbaarheid 
ervan. Vanwege de lockdown en de manier waarop we nu onderwijs kunnen geven en 
organiseren, is het misschien nodig om wat aanpassingen te doen in de stof. Eind volgende 
week informeren we jullie over de exacte stof die getoetst gaat worden. Ook hebben we 
docenten gevraagd na te denken over de vorm van toetsing in de toetsweek. We kunnen dit 
niet op dezelfde manier organiseren als dat we dat op school, in normale setting, zouden 
doen. Er zijn vakken die zullen kiezen voor digitaal toetsen, en er zijn vakken die zullen 
kiezen voor een alternatieve vorm van toetsing. Ook de manier van toetsen zal volgende week 
aan jullie verteld worden. Daarbij wordt aangegeven wat jullie moeten doen ter voorbereiding 
op de toets. 
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Inhalen/herkansen leerjaar 1, 2 en Havo3 
We hebben besloten om de herkansingen van leerjaar 1, 2 en Havo3 even on hold te zetten. 
Zodra jullie weer naar school mogen, kijken we hoe de herkansingen kunnen plaatsvinden. 
Een aantal leerlingen moet in verband met ziekte of quarantaine nog toetsen inhalen. We zijn 
momenteel aan het bekijken of we dit (online) kunnen laten doen. Meer informatie hierover 
volgt komende week. 
 
Examenperiode 
Zoals jullie weten, is er een aangepaste planning aangekondigd voor de examenperiode. De 
leerlingen en ouders van de examenklassen ontvangen hierover een aparte brief. 
 
De komende periode zal er ongetwijfeld opnieuw een beroep gedaan worden op jullie 
flexibiliteit en doorzettingsvermogen. Wij hopen in ieder geval dat we jullie zo goed mogelijk 
kunnen ondersteunen, en dat we er samen het allerbeste van kunnen maken! Uiteraard 
informeren wij jullie weer, wanneer er iets nieuws te melden is.  
 
Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met de mentor van uw zoon/dochter of 
stuur een mail naar: montessori@montessoriarnhem.nl. 
 
Hartelijke groet, 
 
 
Sander Luttje, Directeur 
Esther Lucassen, afdelingsleider onderbouw 
Edit Djini, afdelingsleider mavo 
Suzanne de Kleyn, afdelingsleider havo en tweefasen-vwo 
 


