Nijmegen, woensdag 1 april 2020 (geen grap!)

Beste examenkandidaat,
Deze brief gaat ook naar je ouder(s)/verzorger(s) ter kennisname.
Als eerste:
De schriftelijke schoolexamens vinden plaats op school vanaf maandag 6 april. De
mededelingen van de regering gisteravond hebben dat niet veranderd: de school
blijft gesloten voor onderwijs, maar afname van schriftelijke schoolexamens op
school gaat door.
Waar vind je het toetsrooster?
Het toetsrooster staat in Zermelo.
Hoe gaan we de schoolexamens op school afnemen?
Je krijgt morgen een filmpje van ons over hoe we het in de school organiseren met
regels waaraan je je moet houden en uiteraard volgen we hierbij alle richtlijnen van
het RIVM zodat jij jouw schoolexamens veilig kunt maken.
Wat gaan we anders doen dan in het PTA staat?
We gaan de toetsperiode die maandag 6 april start, nog een keer helemaal herhalen
voor iedereen die door omstandigheden niet kan komen.
Elke leerling mag later één extra herkansing maken voor een herkansbare toets van
dit schooljaar. Dat geldt óók als je een toets al eerder herkanst hebt.
De regel dat je geen herkansing mag maken over een ingehaalde toets, vervalt.
Wat verandert er niet?
Als je bij een toets die in het rooster staat, niet kunt komen (vanwege de richtlijnen
van het RIVM die ook de komende weken van kracht zijn), dan moet je je altijd
vooraf afmelden!

Hoe ziet het tijdpad eruit?
maandag 6 t/m
maandag 20 april
vrijdag 24 april t/m
dinsdag 5 mei
woensdag 6 t/m
vrijdag 8 mei
maandag 11 t/m
vrijdag 15 mei

maandag 18 t/m
vrijdag 29 mei
maandag 1 juni
hele maand juni

toetsperiode 3a
Cijfers in Magister zijn niet zichtbaar
MEIVAKANTIE
(digitale) bespreking van toetsen uit toetsperiode 3a
toetsperiode 3b
herkansing voor één toets uit toetsperiode 3a
inhalen van alle gemiste toetsen uit toetsperiode 3a
inhalen of herkansen van de luistertoetsen (TW2)
cijfers in Magister zijn niet zichtbaar
twee afrondweken voor alles wat nog ingehaald moet of
extra herkanst mag worden
alle eindcijfers van het schoolexamen bekend
herkansing volgens de regeling die de overheid nog bekend
moet maken

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
op dit moment weten.
Heel veel succes met alles en neem echt contact met ons op als er vragen of
onduidelijkheden zijn. We doen alles om ervoor te zorgen dat jij je diploma kunt
halen.
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

