Aan de ouder(s)/verzorger(s) van en aan de leerlingen van
leerjaar 4

Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerling,
De meivakantie is aangebroken. Maar wel een meivakantie zoals nooit tevoren. De
gemaakte plannen zullen veelal geen doorgang kunnen vinden in verband met de
maatregelen rond het Coronavirus. Zes weken geleden heeft de overheid besloten om de
scholen te sluiten als één van de maatregelen om het virus een halt toe te roepen. Een
maatregel van ongekende omvang. Daarmee was een situatie ontstaan waar niemand de
draaiboeken voor had klaarliggen.
Stap voor stap hebben we initiatieven genomen om met onze leerlingen ‘op afstand’ in
contact te blijven en onderwijs op afstand te organiseren. Voor iedereen is het steeds
weer uitvinden hoe we dit met elkaar doen. Dat lukt ons steeds beter, al kan digitaal
onderwijs natuurlijk nooit de interactie vervangen. En juist die interactie is zo van
belang, in het bijzonder voor de sociale en emotionele ontwikkeling.
Heel voorzichtig zien we in Nederland dat het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames
en sterfgevallen afneemt. Maar we hebben deze week ook gehoord dat de scholen voor
voortgezet onderwijs nog niet open mogen. Dat betekent dat we na de meivakantie
doorgaan met het aanbieden van onderwijsactiviteiten op afstand. Vanaf 1 juni komt er
dan meer ruimte. Maar nog steeds met strikte naleving van de RIVM-maatregelen. Dat
betekent natuurlijk dat ook dan het onderwijs nog steeds in aangepaste vorm zal moeten
worden georganiseerd. Wij zijn al enige tijd bezig om na te denken wat hierin de beste
vorm is.
Uiteraard zullen we u tijdig informeren over de periode tussen 1 juni en het eind van
schooljaar. In de bijlage treft u belangrijke informatie aan van de locatie waar uw
zoon/dochter onderwijs volgt en over het leerjaar waarin hij/zij zit.
Hoewel het er vast anders uit zal zien dan u had verwacht en gehoopt, wens ik u toch
een fijne meivakantie. Ik wens u daarbij veel gezondheid voor u en de mensen om u
heen.
Gert-Jan Jansen
rector Mondial College
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Hieronder leest u hoe wij vanaf nu verder gaan met het onderwijs en hoe het examenjaar
verder verloopt. In deze brief zijn de belangrijke data voor afronden van het PTA en de
resultaatsverbeteringstoetsen opgenomen. Ook de aangepaste slaag-zakregeling vindt u
hier terug.
Naar school
De periode tussen de mei- en de zomervakantie wordt een periode waarin jullie zo nu en
dan weer naar school gaan komen. Het is belangrijk om de berichten van je mentor, je
vakdocenten, de brieven en de site goed in de gaten te houden. We zullen veel en vaak
communiceren over de roosters en de speciale regels die zullen gelden tijdens de
toetsen.
Slaag-zakregeling 2019-2020
Vmbo basis – kader
De regels voor slagen en zakken zijn hetzelfde gebleven, al vervalt natuurlijk de regel dat
je gemiddeld een 5,5 moet scoren voor je centrale examens.
Dit betekent dat je geslaagd bent als:
· het eindcijfer voor Nederlands afgerond een 5 of hoger is, en
· geen enkel eindcijfer afgerond lager is dan een 4. Dit geldt ook voor maatschappijleer
en de afzonderlijke beroepsgerichte keuzevakken, en
· een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor lichamelijke opvoeding, en
· een ‘voldoende’ of ‘goed’ hebt voor kckv, en
· een lob-dossier is gemaakt volgens het PTA van de school, en
· als de eindcijfers afgerond een 6 of hoger zijn, of
· je een 5 hebt en voor de rest 6 of hoger, of
· je een 4 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, of
· je twee keer een 5 hebt, een 7 of hoger en voor de rest 6 of hoger, en
· je het PTA rekenen voltooid hebt.
Vmbo - LWT
Ben je een leerling van het Leerwerktraject (LWT) dan ben je geslaagd als:
· het eindcijfer voor Nederlands afgerond een 6 of hoger is, en
· het eindcijfer voor het profielvak (incl. stage) afgerond een 6 of hoger is, en
· voor de afzonderlijke keuzevakken van de profielen minimaal een 4 is gehaald, en
· het combinatiecijfer een 6 of hoger is, en
· een lob-dossier is gemaakt volgens het PTA van de school.
Belangrijke data
Hierbij alvast een aantal zaken op een rijtje.
7 mei:
sluiting aanmelden herkansing periode 2, die je nog niet gebruikt had
11 t/m 15 mei: kijk-luister toetsen Nederlands en Engels, eventueel extra hulp van
docenten ter voorbereiden op de herkansing
18 mei:
herkansingen
1 juni:
sluiten Pta, alle cijfers moeten binnen zijn
4 juni:
uitslag!
5 juni:
aanmelden voor de Resultaat Verbetering Toets
8 t/m 12 juni: extra lessen ter voorbereiding op de RV-toets
15 t/m 18 juni: Resultaatverbetering-toetsen
24 juni:
uitslag!
30 juni:
Diploma uitreiking
Indien u hierover vragen hebt kunt u contact opnemen met de mentor van uw
zoon/dochter.

