Nijmegen, vrijdag 27 maart 2020

Beste examenkandidaat,
Deze brief gaat ook naar je ouder(s)/verzorger(s) ter kennisname.
Wij hopen dat je gezond bent en dat het je lukt om je op de afronding van je
examenjaar te concentreren, ondanks de onzekere tijd waarin we met zijn allen
nu zitten.
In deze brief willen we je uitleggen, hoe en wanneer het schoolexamen verder
afgerond gaat worden:
1. Als je een mondeling tentamen hebt, dan heb je van de docent al een
inschrijfmogelijkheid voor dat mondeling gekregen en doe je dat mondeling
op afstand digitaal. Dat gebeurt in deze week en ook in de loop van de
volgende week of daarna.
2. De toetsweek zal plaatsvinden van maandag 6 april tot en met maandag 20
april 2020. Dat gebeurt op school in de gymzalen en alleen voor havo soms
in de aula op de tijden die je binnenkort in Zermelo vindt. De volgorde in de
toetsen blijft onveranderd. Je hebt daar ook nog een toelichting op
gekregen in de mail van 23 maart.
3. Alle leerlingen met recht op verlenging en/of laptopgebruik maken al hun
toetsen in het studiehuis.
4. We houden ons bij de afname van deze toetsen op school aan de
richtlijnen van het RIVM. In de e-mail van 23 maart stond al dat je verplicht
bent ook op het schoolplein de afstand van tenminste 1,5 meter in acht te
nemen. Daarna is dat door de overheid het samenscholingsadvies
genoemd. We gaan er natuurlijk voor zorgen dat je de toetsen onder veilige
omstandigheden gaat maken.

5. Wij baseren ons bij het bovenstaande op de informatie van de
Rijksoverheid, die je hier kunt nalezen.
6. Zoals in elke toetsweek, zal de cijferadministratie in Magister gesloten zijn
vanaf 6 april. We laten je bijtijds weten, wanneer je weer inzage gaat
krijgen in je cijfers.
7. Na de toetsweek communiceren we hoe de herkansingen van de
toetsweek en het inhalen van eerder gemiste toetsen geregeld worden.
8. Sommige vakken zullen onderdelen van het PTA misschien moeten
aanpassen: denk hierbij bijvoorbeeld aan een praktische toets, die nu
onuitvoerbaar geworden is door de voorschriften van de overheid. Zodra
we daar meer over weten, laten we dat jou natuurlijk direct weten.
Wijzigingen in het PTA moeten, zoals de minister bepaald heeft, ook nu aan
de Medezeggenschapsraad ter instemming worden voorgelegd.

We hopen dat deze brief je wat meer duidelijkheid gaat geven. Uiteraard zijn we
afhankelijk van de voorschriften vanuit de overheid en geeft deze brief weer, wat
we nu weten.
Heel veel succes bij de mondelingen en de verdere voorbereidingen van je
toetsen!
Met vriendelijke groet,

Hermance Wissink, afdelingsleider vwo
Sebastiaan van der Meer, afdelingsleider havo
Peter Pieper, afdelingsleider mavo
Frank Duenk, secretaris van het examen
Henk Beckmann, locatiedirecteur

