Nijmegen, donderdag 2 april 2020

Beste examenkandidaat,
Deze brief gaat ook naar je ouder(s)/verzorger(s) ter kennisname.
Ten eerste:
Hoe gaat het met jou en je familie? Ik hoop dat jullie allemaal nog gezond zijn!
Afronden SE onderdelen
De regering heeft dinsdagavond mededelingen gedaan waaruit naar voren komt dat
de school voor onderwijs gesloten blijft tot aan de meivakantie. We gaan dan ook
geen Pta-onderdelen afronden op school tot de meivakantie.
De periode tussen nu en de meivakantie gebruiken we om, waar mogelijk, de Pta
onderdelen op een andere manier af te ronden. Houd Magister en je mail dus goed
in de gaten. Pta-onderdelen die we wel op school willen afnemen zullen dus na de
meivakantie worden ingepland en worden afgenomen in kleine groepen. Om ervoor
te zorgen dat je de stof goed beheerst zullen we ook een aantal lessen inplannen
als dit nodig mocht blijken. Voor de lessen en de toetsen ontvang je tegen die tijd
een rooster.
De openstaande Pta-onderdelen die meetellen voor het SE-cijfer moeten voor 1 juni
2020 zijn afgenomen en afgerond. Let op, dit geldt dus ook voor LO, LOB (Yubu) en
RE!
Hoe ziet het tijdpad eruit?
maandag 6 t/m
Onderwijs op afstand
donderdag 23 april
Opdrachten ter vervanging van Pta-onderdelen
vrijdag 24 april t/m
MEIVAKANTIE
dinsdag 5 mei
woensdag 6 t/m
Lessen ter voorbereiding op toetsen die nog niet zijn
vrijdag 29 mei
afgenomen
Toetsen in kleine groepen, hier volgt t.z.t. een rooster van
maandag 1 juni
Alle eindcijfers van het schoolexamen zijn bekend
hele maand juni
Herkansing volgens de regeling die de overheid nog
bekend moet maken
We hopen dat deze brief je wat meer duidelijkheid geeft. Uiteraard zijn we
afhankelijk van de voorschriften vanuit de overheid en geeft deze brief weer, wat
we op dit moment weten.
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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,

Jessica Kok-Straatman, afdelingsleider bovenbouw Kader-Basis
Irene Timmersmans, secretaris van het examen
Thomas Klein, locatiedirecteur
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