Actuele stand van zaken 18/03/2020
Eindexamenleerlingen

Beste leerlingen van 4 mavo, 5 havo en 6 vwo, beste ouders,
Dinsdag om 15.00u stuurde de Minister van Onderwijs een brief naar de Kamer dat scholen toch geacht
worden hun schoolexamens af te nemen de komende tijd.
Dit betekent dat we hebben gekeken wanneer we dat kunnen doen en hoe we dat moeten doen. We
moeten ons daarbij houden aan de richtlijnen van het RIVM en bijvoorbeeld zorgen dat er voldoende
afstand tussen de leerlingen is en zo min mogelijk contact. Hier zijn al plannen voor ontwikkeld, maar
daarover bericht ik jullie in een later stadium. Voor nu is het volgende van belang:
Schoolexamens
-De mondelingen vinden plaats van woensdag 25 tot en met vrijdag 27 maart en op maandag 30 en
dinsdag 31 maart.
-Kunst-Algemeen wordt vrijdag 27 maart afgenomen voor de havo, de overige schoolexamens van 30
maart tot en met 3 april en ten slotte alleen scheikunde en Kunst-Algemeen vwo op maandag 6 april.
-Het definitieve schoolexamen-/mondelingenrooster wordt uiterlijk vrijdag 20 maart gepubliceerd.
-Voor het afnemen van schriftelijke en mondelinge schoolexamens maken we een apart protocol dat
voldoet aan de richtlijnen van het RIVM.
Overig
Bereid je de komende dagen zo goed mogelijk voor op je mondelingen en de schriftelijke
schoolexamens. De docenten helpen je hier zo goed mogelijk mee. Via Magister/mail/teams heb je
wellicht al contact met ze. Als je een inhoudelijke vraag hebt, stel die dan aan je docent via de mail.
Mocht je andere vragen hebben, mail dan de teamleider.
Een aantal van jullie had vragen over de toetsen die jullie volgende week krijgen om te bepalen wat je al
weet, met name of deze voor een cijfer zijn. Dat is niet zo, ze zijn puur bedoeld om te bepalen waar je al
goed in bent en waar je nog extra aandacht aan moet besteden. Alleen de toetsen die je op school krijgt
zijn natuurlijk wel voor een cijfer.
Voordat het zover is, krijgen jullie hierover nog uitgebreide instructies, voor nu geldt, bereid je zo goed
mogelijk voor met behulp van de docenten.
Hartelijks,
dhr. Van Oevelen
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