Grou, 18 maart 2020
Betreft: Corona update 18 maart

Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van de vierde klas,

Op 15 maart heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media aangekondigd dat alle
scholen tot en met 6 april dicht gaan en onderwijs op afstand gaan organiseren. Tegelijkertijd moet
het onderwijs en examenprogramma voor de leerlingen in de examenklassen goed geregeld worden.
De minister heeft daarom op 17 maart besloten dat het schoolexamen, als onderdeel van het
eindexamen, doorgang moet vinden om iedere leerling de kans te geven voor de start van een
nieuwe opleiding het voortgezet onderwijs met een diploma af te ronden. Uiterlijk 6 april neemt de
minister een besluit over de uitvoering van het centraal eindexamen . Dat betekent dat onze
leerlingen in de examenklas vmbo-t 4 nog een aantal opdrachten en toetsen moeten maken om het
schoolexamen af te ronden.
De school dient zich in principe te houden aan de opzet van het schoolexamen programma zoals is
vastgelegd in het PTA In enkele gevallen kan daarvan worden afgeweken. Dat moet tijdig met de
leerlingen worden besproken. Handelingsopdrachten worden zoveel mogelijk thuis uitgevoerd. Het
praktijkexamen BEVO zal volgens de planning doorgaan op school.
Veiligheid
De toetsen zullen plaatsvinden op een veilige manier en volgens de richtlijnen van het RIVM.
Leerlingen komen alleen voor de toetsen naar school. Als de toets gemaakt is, verlaten zij de school.
De toetsen worden afgenomen in lokalen of ruimten waar ruim voldoende onderlinge afstand kan
worden gehouden. Verder neemt de school hygiëne maatregelen.
Leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma zich gedwongen voelen naar
school te gaan. Als leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid
hebben dan worden zij in staat gesteld op een later moment hun schoolexamen af te leggen. Hierbij
gelden wel de regels die het ministerie heeft vastgesteld. De school zal daarbij waar mogelijk
oplossingen op maat aandragen.
Organisatie van de toetsen
Voor de vakken waarvoor leerlingen nog PTA-toetsen of opdrachten moeten maken, zorgt de
desbetreffende docent dat de leerlingen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld. Samen met de
schoolleiding wordt bepaald in welk lokaal of welke ruimte de toets veilig kan worden afgenomen.
Deze toetsen en opdrachten maken deel uit van het officiële eindexamenprogramma. Indien een
leerling niet kan deelnemen aan de toets, dan moet dat vooraf worden gemeld door de
ouder/verzorger aan de schoolleiding.

Het praktijkexamen BEVO wordt afgenomen op woensdag 25 maart van 08:15 uur – 12.30 uur, op
donderdag 26 maart van 12.00 – 16:15 uur en op 27 maart van 08:15-12:30 uur.
De school spant zich in om leerlingen niet de dupe te laten worden van de ontstane situatie. In
gezamenlijkheid moeten we passende oplossingen kunnen bedenken.
Ik vraag hiervoor begrip.
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