Aan de ouders van alle examenleerlingen van
de school

Valkenswaard, 15 januari 2021

Geachte ouders,
In deze mail gaan we in op een vraag die regelmatig gesteld wordt over de pauzes. Daarna
geven we een toelichting op de veranderde gang van zaken bij het examen. Graag uw
aandacht!

Buiten pauzeren
Regelmatig krijgen we van ouders via de mail of mondeling de vraag ‘Mogen de leerlingen
binnen pauzeren?’
Ons antwoord daarop is steeds ontkennend geweest. De situatie laat het niet toe dat we
altijd binnen pauzeren. Ook onlangs nog heeft de sector-organisatie van het voortgezet
onderwijs, de VO-Raad, het dringende advies gegeven om de leerlingen buiten te laten
pauzeren. Het probleem speelt dus in heel Nederland.
De schoolleiding heeft vastgesteld dat er op Were Di niet voldoende garanties zijn op het
houden van de 1,5 meter afstand als de leerlingen allemaal binnen pauzeren. Deze week
zien we dat regelmatig bij de leswisselingen en de pauzes: in de les wordt keurig afstand
gehouden, maar het verandert als de zoemer geklonken heeft en de leerlingen in beweging
komen.
Daarom wordt vastgehouden aan het uitgangspunt dat buiten gepauzeerd wordt. Een
uitzondering wordt gemaakt bij uitzonderlijke weersomstandigheden (regen, sneeuw e.d.)
Dat het voor de leerlingen ook goed is om even van achter hun laptop vandaan te komen en
een frisse neus te halen, heeft ook wel meegespeeld, maar dat is hoogstens een bijkomend
argument. De gangen en aula’s van onze gebouwen zijn eenvoudig niet groot genoeg om er
iedereen te laten pauzeren.

Een ander examenjaar!
Het wordt een heel ander examen, we schreven er al eerder over. Onlangs zijn meer
richtlijnen duidelijk geworden. We praten u even bij.
Wat blijft hetzelfde?
• Tijdvak 1 vindt plaats zoals gepland.
• De vakanties blijven gewoon zoals ze gepland zijn.

Wat verandert er?
•
We mogen iets langer doen over de afronding van de schoolexamens: tot en met
16 mei.
•
Er komt een tijdvak bij. Dat wordt er als het ware ‘tussengeschoven’; we hebben
dan drie reguliere examentijdvakken.
•
Alleen tijdvak 3 is kort. In 4 dagen moeten alle vakken geëxamineerd worden. Ook
tijdvak 3 wordt op school afgenomen.
•
Leerlingen mogen hun examen in tijdvak 1 en 2 afleggen; ze mogen zelf kiezen
welk vak ze wanneer doen. Die keuze maken ze uiterlijk 23 april.
•
De leerlingen hebben een extra herkansing, maar een leerling mag niet twee keer
hetzelfde vak herkansen.
•
Er is geen centraal examen maar een schoolexamen voor de beroepsgerichte
profielvakken in het vmbo.

Hoe ziet de komende tijd eruit?
Voor de helderheid geven we hieronder een overzicht van de belangrijkste data.
Januari – februari – maart – april
➔ We geven les aan de examenklassen en bereiden ze voor op de aanstaande
schoolexamens en centrale examens.
We nemen de schoolexamens conform PTA af. Voor de beroepsgerichte vakken in
het vmbo komt nog een aanpassing in het PTA.
Donderdag 1 april tot en met vrijdag 16 april: Eindopdracht profielen Vmbo (gedeelte of
geheel CSPE)
➔ Donderdag 16 april is de laatste lesdag voor de profielen van het Vmbo.
Woensdag 7 t/m dinsdag 12 april: Herkansing en inhalen schoolexamens
Dinsdag 20 april
➔ Examenkandidaten controleren hun examendossier, krijgen het
examenrooster en een link om hun keuzes voor tijdvak 1 en 2 vast te leggen.
De leerlingen krijgen een formulier mee om akkoord te gaan met de cijfers in
hun examendossier.
Vrijdag 23 april
➔ De leerlingen leveren hun keuze voor de examens in; ze hebben digitaal
vastgelegd welke examens ze in welk van de twee tijdvakken willen afleggen.
➔ De leerlingen leveren ook de akkoordverklaring in.
Vrijdag 30 april: De laatste lesdag voor de examenkandidaten.
Maandag 3 tot en met vrijdag 14 mei: Meivakantie.
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Maandag 17 mei tot en met maandag 31 mei: Tijdvak 1 Centraal Examen
Donderdag 10 juni: uitslag 1e tijdvak
Vrijdag 11 juni : leerlingen leveren aanvraag herexamens in
Maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni : Tijdvak 2
Vrijdag 2 juli: Uitslag 2e tijdvak
Dinsdag 6 tot en met vrijdag 9 juli: 3e tijdvak
Donderdag 15 juni: Uitslag 3e tijdvak
Maandag 19 tot en met vrijdag 23 juli: Diploma-uitreikingen (zie de site)

Ten slotte
We hopen u de nodige informatie over het examen verstrekt te hebben. Reacties zijn altijd
welkom!
Met vriendelijke groet,
S.M. (Sietse) Hoogeboom
manager onderwijs havo/vwo
T: 040-207 4752
E: s.hoogeboom@sgweredi.nl
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