Datum

: Veenendaal, 8 april 2020

Onderwerp

: Examens

Beste leerling,
In ons vorige bericht (1 april) hebben wij aangegeven deze week uit te leggen hoe het nu verder zal
gaan met de schoolexamens. In dit bericht leggen wij uit wat er moet gebeuren en op welke wijze wij
dat gaan organiseren.
Omdat wij je graag in de gelegenheid stellen achterstanden weg te werken, bieden wij de
mogelijkheid om in de week voor de meivakantie, volgens RIVM regelgeving, dit op school te komen
doen.
We hebben te maken met 4 verschillende onderdelen die belangrijk zijn voor de afronding van de
schoolexamens (SE).
1. Het inhalen van schoolexamens die je vóór 16 maart hebt gemist door ziekte of afwezigheid.
•
•
•

•

Er is een rooster van 20 t/m 24 april voor de theorievakken.
De vakdocent nodigt je uit.
Als er een schoolexamen voor een praktijkvak ingehaald moet worden, organiseren we dit in
mei (omdat deze examens veel tijd nodig hebben en speciale apparatuur). Dit geldt ook voor
het vak bewegingsonderwijs.
Als je in klas 3 een onvoldoende had voor het vak CKV krijg je een vervangende opdracht. Je
krijgt een uitnodiging van de docent CKV om op school een vervangende opdracht te maken
(om te kunnen slagen moeten het vak CKV met een voldoende worden afgesloten).

2. Mondelinge examens die nog afgenomen moeten worden.
•
•
•

In de periode van 14 t/m 24 april worden de mondelinge examens, die nog niet waren
afgenomen, ingeroosterd.
Dit wordt gedaan via beeld/videobellen (door je eigen vakdocent en een tweede collega).
Je vakdocent nodigt je uit en geeft instructies.

3. De resterende schoolexamens (die alle leerlingen nog moeten doen).
•
•
•

Vanaf 6 mei zullen we starten met de nog af te nemen schoolexamens. Iedere leerling moet
deze nog maken.
Deze schoolexamens zullen op school, met inachtneming van de regels zoals gesteld door het
RIVM, worden afgenomen.
Na de persconferentie op 21 april krijgen wij meer duidelijkheid over de situatie na 28 april.
Na 21 april (voor de meivakantie) zullen wij hiervoor een rooster publiceren.

4. Reguliere herkansingen schoolexamen per vak.
Deze herkansingen worden gepland nadat alle schoolexamens zijn afgenomen en zullen
volgens
de regels van het betreffende PTA worden uitgevoerd.
Hoe moet je je gedragen als je op school komt?
•
•
•
•
•
•
•

Je houdt in iedere situatie 1,5 m afstand van elkaar.
Je fiets zet je in de fietsenstalling op aanwijzing van de conciërges
Je desinfecteert bij binnenkomst je handen bij de pompjes die daarvoor klaar staan.
Je loopt de kortste route naar het lokaal waar de toets plaatsvindt.
Je meldt je bij de docent en volgt de gegeven aanwijzingen op.
Als je twee vakken op een dag hebt ga je na afloop van de ene toets direct naar het lokaal
waar de andere toets wordt afgenomen.
Als je klaar bent ga je direct naar huis en desinfecteer je je handen weer voordat je de school
verlaat.

Vriendelijke groet,
Daan Diepeveen (directeur)

