Aan alle ouders/verzorgers en eindexamenleerlingen

IJmuiden, 2 april 2020

Betreft: Afsluiten schoolexamens

Beste ouders/verzorgers, beste eindexamenkandidaten
Inmiddels is er een week verstreken na de persconferentie van minister Slob waarin hij aankondigde
dat de Centrale Examens geen doorgang vinden dit schooljaar. Dinsdagavond 31 maart heeft het
kabinet aangegeven dat de maatregelen voor het onderwijs worden verlengd tot 28 april 2020.
Dit betekent:
•

De school is gesloten voor het verzorgen onderwijsactiviteiten;

•

Schoolexamens worden indien mogelijk op afstand afgenomen (zoals mondeling);

•

Resterende schoolexamens mogen, met inachtneming van de richtlijnen van het
RIVM, fysiek op school worden afgenomen.

Tijd voor een update want hoewel het voor u misschien een periode van radiostilte leek te zijn, is op
school hard gewerkt om te komen tot een goede werkwijze om het examenjaar voor zoveel mogelijk
leerlingen succesvol af te laten lopen. Wij vragen u deze brief zorgvuldig door te lezen, aangezien er
belangrijke informatie over het afsluiten van de schoolexamens in staat.
We zijn de afgelopen periode regelmatig genoodzaakt geweest om een al aangekondigde werkwijze
te veranderen; ook wij werden steeds door de actualiteit achterhaald. Daarom hecht ik eraan te
vermelden, dat het onderstaande altijd onder voorbehoud is van eventuele nieuwe richtlijnen die door
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen worden uitgevaardigd.
We gaan voor een diploma met waarde
Het vervallen van de centrale eindexamens maakt dat het afronden van het vastgestelde PTA, met
daarin de verplichte eindtermen die in de examenprogramma’s voor de verschillende vakken zijn
voorgeschreven, nog belangrijker is geworden. Alleen op deze wijze kunnen we garanderen dat we de
eindtermen (leerdoelen) volledig afgedekt hebben. Dat laatste is van belang, omdat een diploma dat in
2020 behaald is dezelfde waarde moet hebben als een diploma dat in een ander examenjaar behaald
is. Daar staan we voor en daar gaan we voor in het belang van de leerlingen!
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Tijdpad voor de komende tijd
Voorgaande betekent dat we die informatie geven die we kunnen delen. Dat is vandaag de indeling
van de mondelinge schoolexamens, de tussentijdse schoolexamens en de inhaaltoetsen.
Op 13 april komen we met de verdeling van de schoolexamentoetsen die gepland stonden voor de
SE-5 week. In deze brief is een tijdpad opgenomen dat leidend is voor de komende tijd.
Belang van leerlingen staat voorop
We merken dat onze leerlingen soms wat ongeduldig worden en willen weten waar ze aan toe zijn.
Dat snappen we heel goed en daarom hebben de mentoren ook steeds contact met de leerlingen.
Drie dingen daarover:
1. Zorgvuldigheid gaat nu boven tempo. We vinden het belangrijk dat het examenjaar goed
en zorgvuldig afgesloten wordt;
2. We zijn nog in afwachting van regelingen die vanuit het ministerie en de inspectie op ons
af komen: landelijke slaag-zakregeling en eventueel een landelijke herkansingsregeling;
3. We zijn ervan overtuigd dat -met deze planning- de leerlingen voldoende de kans hebben
om zich goed voor te bereiden.
Wat dient er op onze school nog te gebeuren inzake de afronding van het examentraject?
1. Afronding van de mondelinge schoolexamens: deze worden afgenomen in de periode van 6
t/m 24 april. In bijlage bij deze brief treft u het rooster en de instructie voor de kandidaten aan.
2. Leerlingen die schoolexamens gemist hebben, of nog tussentijdse schoolexamens hebben,
maken deze in de periode van 6 april t/m 24 april op school.
Bij het afnemen van de schoolexamens /toetsen zullen we extra hygiënemaatregelen nemen:
• In de examenruimtes plaatsen we een beperkt aantal leerlingen om minimaal
1,5 meter afstand te houden tussen tafels;
• In de examenruimtes zijn de tafels van tevoren schoongemaakt;
• De examenruimtes worden na iedere zitting extra geventileerd;
• Verder gelden de richtlijnen van het RIVM.
3. De laatste schoolexamens zoals deze in het PTA zijn aangegeven met SE5-week (m.u.v. de
reeds afgenomen mondelinge toetsen) worden afgenomen in de periode van 11 t/m 20 mei.
Gezondheid, veiligheid en goed onderwijs
Wat voor ons het allerbelangrijkste is: wij voelen ons verantwoordelijk voor de veiligheid en
gezondheid van leerlingen en medewerkers. Wij staan voor goed onderwijs. Wij gaan daarom goede
schoolexamens organiseren en we doen er alles aan om de leerlingen zo goed mogelijk voor te
bereiden op een goede afronding van hun schoolcarrière. Er is tijd en die benutten we. Alle leerlingen
verdienen een waardige afsluiting van zijn/haar schoolloopbaan. We doen er alles aan om straks trots
te kunnen terugkijken op wat we samen hebben neergezet!

Tijdpad:
•

6 t/m 24 april 2020
-

Afname mondelinge schoolexamens op afstand met behulp van Microsoft Teams;

-

Inhalen schoolexamens (op school);

-

Afname tussentijdse schoolexamens (op school).
zie bijgevoegd rooster en overzicht met ingeplande mondelinge schoolexamens

•

11 t/m 20 mei 2020
-

Afname praktische schoolexamens Beeldende Vorming (tekenen en handvaardigheid);

-

Afname schoolexamen dans.

-

Afname schriftelijke schoolexamens zoals opgenomen in het PTA.
rooster wordt op 13 april gepubliceerd

•

Juni 2020
-

Indien het ministerie besluit om na de uitslagbepaling een herexamen toe te staan:
voorbereiding van leerlingen hierop.

•

-

Uitslagbepaling eerste termijn;

-

Herexamen (onder voorbehoud van het bovenstaande);

-

Uitslagbepaling tweede termijn (onder voorbehoud van het bovenstaande).

Juli 2020
-

Diploma-uitreikingen:
•

Woensdagmiddag 1 juli vmbo

•

Woensdagavond 1 juli mavo

•

Donderdagmiddag 2 juli havo/vwo

Bovenstaande activiteiten vinden alleen doorgang op deze momenten als dit volgens de richtlijnen van
het RIVM en de overheid toegestaan en verantwoord is.

Heeft u nog vragen over deze brief?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Op onze website staan antwoorden op de meest
gestelde vragen en met wie u contact kunt opnemen.

Met vriendelijke groet,
M.J. Boelsma
rector
Bijlagen: 1. Rooster mondeling, inhaal- en tussentijdse toetsen 6 t/m 24 april 2020
2. Instructie en protocol afname mondeling schoolexamen op afstand 2020

