Aan de ouder(s)/verzorger(s) van
de eindexamenkandidaten

onderwerp
inhaaltoetsen

nummer
2020.712.avb.sd.wk12

datum
’s-Hertogenbosch, 18 maart 2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Gisteren hebben wij u geïnformeerd over alle voorbereidingen die getroffen zijn om vanaf donderdag 19 maart
onderwijs op afstand te kunnen aanbieden. Docenten hebben met veel inzet en betrokkenheid alles voorbereid
om uw zoon/dochter optimaal te kunnen begeleiden in het leerproces tijdens de komende weken. Wij hebben als
directie veel waardering voor de wijze waarop dat door iedereen in de school gebeurt en de creativiteit en
samenwerking die wij daar in zien. In korte tijd hebben we veel mooie praktijkvoorbeelden van o.a. lesmateriaal,
instructie- en begeleidingsfilmpjes, Infographics en roosters zien ontstaan. We hebben er vertrouwen in dat het
goed gaat en hopen dat u en uw kind dat vertrouwen ook hebben. Natuurlijk is leren buiten de school anders;
leerlingen missen hun vertrouwde schoolomgeving en misschien soms ook de structuur en zelfdiscipline om
focus in het leren te houden. Wij hopen dat u hen daarbij ondersteunt en stimuleert en ook contact met de mentor
zoekt als dat nodig is.
In ons eerder schrijven gaven wij al aan dat er hoge prioriteit bij de eindexamenkandidaten ligt. Gisteren heeft
onze minister met positief advies van het RIVM besloten dat de schoolexamens doorgang kunnen vinden.
Scholen mogen daarbij in spreiding flexibiliteit betrachten, mits alles is afgerond voor de start van het examen.
Dat is voor de eindexamenleerlingen een goede zaak, omdat daarmee voorkomen kan worden dat het
examenjaar onafgerond blijft. Enkele toetsen, waaronder ook het mondeling Schoolexamen kunnen op afstand
georganiseerd worden. Waar dat niet kan, zal er een PTA-toets worden afgenomen op school, waarbij uiteraard
alle veiligheidsvoorschriften van het RIVM worden betracht. Vanaf maandag zullen eerst de inhaaltoetsen van
SW2 ingepland worden, direct gevolgd door overige openstaande toetsen. Inhaaltoetsen betreffen steeds kleine
aantallen leerlingen. Daarna volgen de resterende toetsen van het PTA, die in tijd doorschuiven. In de bijlagen
treft u het inhaalrooster PTA en een schrijven over vereist gedrag met het oog op veiligheid. Het nieuwe rooster
voor de laatste toetsen volgt in de loop van volgende week. In alle gevallen wordt er in de roosters en de
instructies rekening gehouden met het vermijden van sociale contacten en het bewaken van de afstand van
minimaal 1,5 meter.
Mocht uw zoon/dochter onverhoopt ziek zijn of gezondheidsklachten hebben, dan is deelname aan de toets niet
toegestaan. Wij ontvangen dan van u als ouder(s)/verzorger(s) graag een schriftelijke en ondertekende verklaring
van de afwezigheid en opgaaf van reden. U kunt deze richten aan de afdelingsleider die dan op een later moment
contact met u zal opnemen over het vervolg van het PTA.

We wachten nog op duidelijkheid rondom landelijke wijzigingen m.b.t. het Centraal Eindexamen. Zodra deze
nieuwe regelingen of tijdvakken bekend zijn, zullen we u uiteraard berichten. Duidelijkheid hierover wordt over ca.
2 weken verwacht en is mede afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.
We wensen onze leerlingen en medewerkers veel succes met de volgende stappen in het onderwijs op afstand
en in een goed verloop van de schoolexamens.
Met vriendelijke groet namens de directie,

mw. A.M. van Bommel
rector/bestuurder

