Corona-update examenklassen – 8 januari 2021
In verband met een aantal ontwikkelingen die voor de examenleerlingen van belang zijn, hierbij een
korte update:
•

Lessen op school tijdens de lockdown
De examenleerlingen krijgen tijdens de lockdown de lessen zoveel als mogelijk fysiek op school.
Voor de DC-uren geldt dat alleen als de betreffende docent op school is vanwege vaklessen aan
examenklassen. In alle andere gevallen zijn de DC-uren online. Voor het volgen van online DCuren of bij tussenuren kun je gebruik maken van de mediatheek.
Denk er aan dat je bij verplaatsingen door het gebouw je mondkapje op hebt. Doe het voor
jezelf maar ook voor de anderen zodat we de school voor jullie in ieder geval open mogen
houden!

•

Toetsweek en activiteitendagen
Of de lockdown straks verlengd wordt of niet, we gaan er vanuit dat examenklassen op school
mogen komen en dat dus ook de geplande toetsen (zie rooster) en eventuele activiteiten voor
jullie doorgaan.
Voor 5H regulier staan de volgende activiteiten gepland:
Donderdag 28 januari
09.00 – 15.00 uur
Inhaalles 5H.nat1 en 5H.nat2 (FIJ,CRA)
1e t/m 3e uur
Trial Cambridge (facultatief)
Vrijdag 29 januari
08.30 – 09.30 uur
CITO kijk- en luistertoets Duits
10.00 – 13.00 uur
Inhaalles 5H.nat1 (CRA)
13.30 – 16.30 uur
Inhaalles 5H.nat2 (FIJ)
10.00 – 13.00 uur
PO Scheikunde groep 1 (indeling volgt)
13.30 – 16.30 uur
PO Scheikunde groep 2 (indeling volgt)
Vanwege de lange uitloop van de toetsweek zijn er voor 6V regulier alleen op vrijdag 29 januari
twee activiteiten gepland:
- Een atelierdagdeel voor Tekenen in de ochtend (B006)
- de reguliere les NLT op vrijdagmiddag
het lesrooster voor het 2e semester, dat start op maandag 1 februari, zal w.s. eind volgende
week gepubliceerd worden.

•

Examentrainingen in de carnavalsvakantie
In de carnavalsvakantie bieden we jullie gratis examentrainingen aan die uitgevoerd gaan
worden door Studiebegeleiding Nijmegen, een organisatie die vele jaren actief is op dit gebied
en werkt met gespecialiseerde orthopedagogen. In de trainingen ligt de nadruk op het trainen
van het eigen maken van de stof en vaardigheden. De trainingen gaan gegeven worden op
dinsdag 16-2, woensdag 17-2 en donderdag 18-2. Deelname is facultatief. Meer informatie over
de trainingen en hoe je je daarvoor kunt opgeven, volgt komende week.

Goed weekend!
M. Bartlema
Conrector

