Beste ouders/verzorgers, beste leerling,
Inmiddels worden wij als school elke dag ingehaald door nieuwe feiten, waarbij we u zo goed
mogelijk op de hoogte houden en de laatste stand van zaken / beslissingen met u delen.
Afgelopen donderdag 19 maart jl. hebben wij de informatie rondom het Centraal
Eindexamen gestuurd.
Zoals eerder is aangeven mogen de examens gewoon doorgaan. Hierbij zijn wel
aanpassingen nodig, waarbij we de richtlijnen van het RIVM volgen (zie ook bijlage). Er zijn
daarbij een aantal onderdelen van het Centraal Praktische Examens die niet door mogen
gaan van de overheid (OC&W). Mogelijk worden deze op een later tijdstip of anders
afgenomen, echter dit is nog niet bekend.
Door het uitvallen van onderdelen en het limiteren van het aantal leerlingen tegelijk op
school, zijn er aanpassingen in het rooster gemaakt van de praktijkexamens.
De planning voor nu is als volgt:
Wat
LO

Voor wie
Leerlingen die een
onvoldoende
hebben voor LO.

maatschappijleer

Alle leerlingen klas
4, met uitzondering
leerlingen die een 6
als eindcijfer
hebben.

Planning Centraal
Praktijk Examens
en eventuele
veranderingen.

Alle leerlingen

Hiaten/
examentraining
Mondelinge
examens

Individuele
leerlingen
Alle leerlingen/ alle
talen

Met vriendelijke groeten,
De examencommissie

Datum
Uiterlijk
inleveren 27
maart 2020

Opmerking
Leerlingen hebben via de
mail een vervangende
opdracht van dhr. Jongepier
met de daarbij horende
instructie ontvangen.
27 maart 2020
Eindtoets maatschappijleer
vervalt.
Leerlingen die een 6 staan
voor maatschappijleer en
hierdoor een
compensatiepunt missen,
worden persoonlijk
benaderd door dhr. Hutjens
voor een individueel
alternatief.
Voor woensdag Wijzigingen in de planning
25 maart 2020
worden door de
praktijkdocent uiterlijk
woensdag 25 maart 2020
doorgegeven.
gestart
Altijd volgens afspraak met
de vakdocent en/of mentor.
Volgens eerdere Instructie is verstuurd via
planning
vakdocent.

Bijlage werkwijze:
Wij volgen de volgende afspraken t.a.v. veiligheid van leerlingen en die van het personeel:
✓ Leerlingen en docenten zijn alleen aanwezig bij het examen als ze geen
gezondheidsklachten hebben. Heb je klachten en mag je daarom het examen niet
maken, dan melden je ouders dit telefonisch bij de school en op de dag zelf (0113212930)
✓ Leerlingen nemen zelf pennen mee voor het maken van het examen.
✓ Leerlingen zijn 15 minuten voor aanvang van het examen welkom in de school en gaan
meteen naar het praktijklokaal. Geen oponthoud in de gangen of bij de ingang.
✓ Jassen, tassen en telefoons worden in het lokaal gelegd op de daarvoor aangegeven plek.
✓ Leerlingen gaan in het lokaal zitten van de afdeling.
✓ Leerlingen verlaten het lokaal en de school meteen na afloop van het examen.
✓ Lunch in het lokaal tijdens het examen en niet in de aula. Leerlingen moeten eigen lunch
meenemen.
✓ Bij wisseling van onderdeel worden de handen gewassen.
✓ Toetsenborden en tafels worden na het examen schoongemaakt met
desinfecteermiddel.

Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen
kan komen?
•

Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit, dan kan de leerling het schoolexamen
later afronden. Uiterlijk tot de start van het centraal examen.

•

Is het voor een leerling niet mogelijk om voor de start van het 1e tijdvak de schoolexamens
af te ronden? Dan heeft de school de mogelijkheid om de schoolexamens door te laten
lopen in het 1e tijdvak (op basis van artikel 32 uit het Eindexamenbesluit).

•

Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de leerling deelneemt aan het
centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing bieden, kunnen
leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-overcoronavirus-en-het-onderwijs/examens

