Beste leerling, ouder, collega,
Gisteren heeft Minister Slob laten weten dat hij pas over een herziening van het besluit om de scholen
te sluiten, wil besluiten als het rapport van het RIVM over Corona bij jongeren gepubliceerd wordt.
Dat laatste zal w.s in de meivakantie gebeuren, waaruit wij de conclusie trekken dat de school
minimaal tot de meivakantie op slot blijft. Naar aanleiding daarvan hebben we de volgende besluiten
genomen:
1. Het huidige lesrooster blijft t/m vrijdag 3 april van kracht.
2. Maandag 6 april start het lesrooster voor de 4e periode. Omdat het reguliere rooster voor het
onderwijs op afstand veel vraagt van leerlingen en docenten, gaan we de komende week
bekijken of er een goed alternatief is.
Ook is duidelijk geworden dat het Centraal Examen dit jaar niet doorgaat en dat de resultaten van de
schoolexamens daarmee bepalend zijn voor het behalen van het diploma. Over de uitwerking van dat
besluit wordt sinds gisterenmiddag landelijk op diverse fronten overleg gevoerd. Omdat de uitkomsten
daarvan nog niet bekend zijn, leven er bij iedereen nog veel vragen. Toch hebben we gemeend om
vandaag een aantal besluiten te moeten nemen die enigszins duidelijkheid verschaffen aan onze
examenkandidaten:
1. De geplande SE's (mondeling en schriftelijk) die vanaf komende maandag zouden
plaatsvinden, worden uitgesteld en vinden plaats vanaf woensdag 6 mei 2020.
2. Herkansingen vinden plaats vanaf woensdag 27 mei 2020.
3. Het CPE Tekenen komt, in lijn met het besluit over het Centraal Examen, te vervallen.
4. De PWS-presentaties moeten in digitale vorm voor de meivakantie (i.c. uiterlijk donderdag 23
april) worden aangeleverd.
Ad 1.
Er zijn uitzonderingen mogelijk voor toetsen die op afstand kunnen worden afgenomen. We gaan bij
de collega's inventariseren voor welke examens dat mogelijk is. Ook kan het zijn dat vorm en inhoud,
gezien de omstandigheden, nog aangepast worden. Uiterlijk a.s. maandag volgt voor de
examenkandidaten daarover een gespecificeerd bericht per vak.
Ad 4.
Hiervoor zijn vele verschillende vormen denkbaar. Omdat de presentatie voor 20% meetelt in het
eindcijfer, is het de moeite waard om er iets creatiefs van te maken. Meer informatie volgt.
We realiseren dat er nog veel uitwerkingsvragen open blijven. We doen ons best om daar op zo kort
mogelijke termijn nadere informatie over te verstrekken.
Hartelijke groet, namens het MT,
Nancy van Riet-Bunte
Menno Bartlema

