Aan de examenkandidaten van Were Di Drie en
hun ouders

Valkenswaard, 19 maart 2020

Beste examenkandidaten, ouders en verzorgers,
Binnen school zijn we heel hard aan het werk om alles rondom de examens zo goed mogelijk vorm te
geven met de beperkingen die ons door de overheid opgelegd worden. Hieronder volgt een aantal
belangrijke mededelingen. Neem deze heel goed door. Indien nodig volgt er de komende dagen nog
meer. De informatie, die nog gaat volgen, zal via Magister worden verstuurd.
Bij onduidelijkheden, vragen we jullie om in eerste instantie contact op te nemen met de mentor.
Belangrijk om te weten is dat we niet direct antwoord hebben op alle vragen die er zijn en dat geduld
met enige regelmaat gevraagd zal worden.
We realiseren ons dat we veel vragen van de leerlingen en ook hun ouders/verzorgers. We zijn erg blij
met de inzet zoals we die tot nu toe ervaren vanuit de leerlingen en de docenten. We hebben elkaar
hard nodig.
Zoals gisteren in de berichtgeving is aangegeven heeft het middelbaar onderwijs de mogelijkheid
gekregen om schoolexamen- toetsen, voorbereiding praktijkexamens en de examens (praktijkvakken en
theorievakken) op school af te nemen.
Dat betekent dat leerlingen naar school komen. Op al deze momenten waarop we leerlingen vragen
naar school te komen, houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM, waaronder afstand
bewaren, kleine aantallen leerlingen tegelijk e.d. Op verschillende plekken in de school zal extra
ontsmettingsmateriaal geplaats worden. Zieke leerlingen en docenten blijven thuis.
Voor nu op een rij
Herkansingen:
• Herkansingen theorie vakken Basisleerlingen: ma 23, di 24 en wo 25 maart. Inschrijven en
wanneer waar volgen nog
• Herkansingen theorie vakken Kaderleerlingen: ma 30 en di 31 maart en wo 1 april.
Inschrijven en wanneer waar volgen nog
• Herkansingen profielvakken Basis en Kader: do 26 maart. Zij ontvangen vanuit hun profiel
nog informatie
• Herkansingen theorie vakken TG 14, 15, 16 april. Inschrijven en wanneer waar volgen
nog. (voor de goede orde, dit valt buiten de 3 weken schoolsluiting)
Inhalen van of inleveren van Schoolexamen onderdelen:
• Voor alle toetsen die nog ingehaald moeten worden wordt op dit moment een overzicht
gemaakt. Dat volgt zo spoedig mogelijk.

•

Basis en Kader leerlingen die hun stage nog niet of onvoldoende hebben afgewerkt,
moeten dat alsnog doen omdat dit deel uitmaakt van het PTA. De leerlingen die het betreft
worden hiervan op de hoogte gesteld.

Voorbereiding CSPE Basis en Kader.
• Maandag 23 t/m vrijdag 27 maart
• Tussen half 1 en 4 uur kunnen leerlingen terecht bij hun profiel om te oefenen voor hun
praktijkexamens.
• De uitnodiging wanneer leerlingen kunnen komen oefenen ontvangen zij vanuit hun
profiel. De voorbereidingstijd is beperkter dan normaal i.v.m. de richtlijnen van het RIVM,
houdt daar rekening mee
• Als een leerling tegelijkertijd een herkansing of inhaaltoets heeft staan, krijgt dat voorrang.
• Leerlingen die nergens voor ingepland staan zijn zelfstandig thuis aan het werk of volgen
via MS Teams hun contactuur met de vakdocent
Voorbereiding CSPE DvPr TG
• Vanaf 30 maart
• Uitnodiging volgt
Digitale examens en praktijkexamens
• De data voor de examens blijven zoals ze waren. Dus:
- CSPE basis-kader vanaf 31 maart
- CSPE TG DvPr vanaf 7 april
- Theorie vakken basis start 10 april
- Theorie vakken kader start 6 mei
- Theorie vakken TG start 7 mei
Voor leerlingen die op dit moment of de komende tijd niet naar school kunnen of mogen komen, wordt
nog naar oplossingen gezocht.
Tot zover, voor dit moment. Laten we er met elkaar alles aan doen om op deze bijzondere manier jullie
diploma mogelijk te maken. We wensen iedereen heel veel succes!

Met vriendelijke groet, ook namens alle docenten,
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vrz@sgweredi.nl
teamleider WD3 klas 3-4

