Aan alle eindexamenleerlingen mavo en hun ouders/verzorgers

Driehuis, 20 maart 2020

Betreft: Rooster inhaaltoetsen en tussentijdse SE-toetsen

Beste ouders /eindexamenleerlingen,
Zoals jullie gisteren hebben kunnen lezen in de brief van de heer Boelsma gaan we de komende
weken de schoolexamens afronden zoals beschreven in het PTA. Hierbij wil ik nogmaals
benadrukken dat we onze school niet open mogen stellen voor lessen, maar alleen voor het afnemen
van schriftelijke examens. Scholen organiseren het onderwijs op afstand voor alle leerlingen, dus ook
voor de eindexamenleerlingen. Om de eindexamenleerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de
komende schoolexamens, kunnen zij Magister raadplegen voor studieplanners, opdrachten, extra
aantekeningen, etc. Docenten geven - voor zover mogelijk of nodig - daarnaast online les via
Microsoft Teams.
De SE-week (schoolexamen 5) van de eindexamenleerlingen gaat starten op maandag 6 april en
duurt tot donderdag 16 april. Dit is langer dan oorspronkelijk gepland zodat we de schoolexamens zo
veel mogelijk kunnen spreiden.
Voor een aantal vakken dienen voorafgaand aan de SE-week nog onderdelen van het schoolexamen
te worden ingehaald of afgerond die bij een gewone situatie in de les zouden plaatsvinden. Deze
onderdelen zullen worden afgenomen vanaf dinsdag 24 maart (zie rooster bijlage). Voor leerlingen
die dit betreft: Jullie toetsmomenten zijn opgenomen in Magister.
Om de gang van zaken rondom de afname zo veilig mogelijk te laten verlopen hebben wij de volgende
acties uitgezet:
• Bij binnenkomst verwachten wij van onze leerlingen dat ze hun handen desinfecteren.
•

De toiletten zijn hiervoor voorzien van voldoende desinfecterende zeep en papieren
handdoekjes.

•

Leerlingen gaan direct naar het lokaal en blijven niet in groepjes voor het lokaal of in de hal

•

rondhangen.
Alle overige faciliteiten in school, zoals de mediatheek en aula, blijven gesloten.

•

In de examenruimtes plaatsen we een beperkt aantal leerlingen om minimaal 1,5 meter

•

afstand te houden tussen tafels.
Alleen toegestane hulpmiddelen mogen het lokaal in worden gebracht, antwoordblaadjes
liggen al op de tafels.

•

De opgaven liggen al op de tafel en mogen pas worden geopend als de zitting wordt geopend.
(dit om onnodige handcontact te voorkomen)

•

Gemaakt werk dient op de tafel te blijven liggen als de leerlingen het lokaal verlaten.
(dit om onnodige handcontact te voorkomen)

•
•

Na ieder schoolexamen worden de tafels en stoelen schoongemaakt.
De examenruimtes worden na iedere zitting extra geventileerd.

•

Na afloop van de toets(en), verlaat je het gebouw en de directe omgeving.

•
•

De SE-instructies van eerdere SE-weken blijven gelden.
Uiteraard blijft ook in deze situatie gelden dat school en eindexamenleerlingen de richtlijnen
van het RIVM moeten blijven volgen.

We willen jullie vragen om hier zeer zorgvuldig rekening mee te houden.
Zieke leerlingen
Alle leerlingen en medewerkers die straks op school aanwezig zullen zijn, dienen volledig klachtenvrij
te zijn. Daarbij geldt dat leerlingen zich niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma
gedwongen moeten voelen naar school te gaan. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten
of een kwetsbare gezondheid hebben dan zullen we deze leerlingen op een later moment in staat
stellen het schoolexamen af te ronden. Uiteraard geldt de ziekmeldprocedure zoals jullie gewend zijn.
Er komen mogelijkheden om gemiste toetsen in te halen. Daarover informeren wij jullie later.
Met elkaar proberen we ervoor te zorgen dat we het schoolexamen afronden in de tijd die daarvoor
staat, namelijk voordat het centraal examen begint. Wij wensen de leerlingen heel veel succes met
alle voorbereidingen en wij rekenen en vertrouwen op jullie medewerking.
De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat bovenstaande tot nader order van kracht is. Mocht het
beleid wijzigen dan worden jullie hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

Met vriendelijke groet,
J. Visser
Afdelingsleider Duin en Kruidbergmavo a.i.
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Datum

Tijd

Lokaal

Nederlands

2

Toets 7:
Mondeling

Dinsdag 24 maart

09.00-09.20

13

betoog
Duits

27

Toets 6

Donderdag 26 maart

12.00-12.50

12, 13, 14

Nask2

1

Toets 4

Donderdag 26 maart

09.00-10.40

13

Biologie

3

Toets 17

Donderdag 26 maart

09.00-10.40

13

