Alle examenleerlingen vmbo GT 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. Deze informatie zal via Magister verlopen. 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 alle 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 geplaatst worden. Zieke leerlingen en docenten
blijven thuis.
Voor nu op een rij:
Inhalen van Schoolexamen onderdelen voor individuele leerlingen:
• Voor alle toetsen die nog ingehaald moeten worden, wordt op dit moment een
overzicht gemaakt. Het is de bedoeling dat deze leerlingen volgende week op
school komen om toetsen in te halen.
Tijdens het mentoruur vandaag worden deze leerlingen daarvan op de hoogte
gesteld. Ook wordt dit overzicht via de mail in Magister geplaatst.
Nog te maken (klassikale) toetsen:
• In de week van maandag 30 maart worden klassen uitgenodigd op school om
toetsen te maken die tevens onderdeel zijn van het Schoolexamen. Dit rooster
zal ook tijdig bekend worden gemaakt, op dezelfde wijze als hierboven
beschreven.
Het kan zijn dat enkele toetsen geschrapt gaan worden in overleg met Directie
en MR. Dit zal in de loop van de volgende week duidelijk worden. Een aantal
toetsen zullen echter zeker doorgang vinden.

Overige toetsen en in te leveren werkstukken en dergelijke:
• Daarnaast zijn er nog leerlingen die mondelinge toetsen moeten maken en/of
werkstukken en dergelijke moeten inleveren. We hebben afgesproken dat dit
uiterlijk 9 april a.s. gerealiseerd moet zijn. De mondelinge toetsen worden ‘op
afstand’ afgenomen via Microsoft Teams. Ook hiervoor geldt dat alle betrokken
leerlingen via hun mentor/vakdocent tijdig op de hoogte worden gesteld.
Herkansingen:
• De herkansingen zullen plaatsvinden op dinsdag 14 en woensdag 15 april a.s.
CSPE Dienstverlening & Producten
• Op 7, 8 en 9 april (3 groepen, iedere dag een groep) vindt het praktijkexamen
D&P plaats.
• In de week ervoor zal iedere groep op school worden uitgenodigd voor de
voorbereiding op dit examen. Twee uren per groep. Ook hierover krijgt u nog
nadere informatie.
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,

Henk Nijenkamp,
nnk@sgweredi.nl
teamleider GT 2,3,4
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