Zwolle, 18 maart 2020

Beste examenkandidaat, beste ouder(s)/verzorger(s),
We beseffen ons dat het voor jou (en voor u) een spannende en onzekere tijd is. We hopen dat het
goed gaat! Met alle beslissingen en acties staat bij ons in ieder geval het belang van de
examenkandidaten voorop. Je (u) mag op ons rekenen!

Wat is de stand van zaken?
Op 15 maart 2020 heeft minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media besloten dat alle
scholen in Nederland tot en met 6 april 2020 dicht gaan. Speciaal voor de eindexamenkandidaten
heeft de minister op 17 maart een aantal richtlijnen en mogelijkheden gegeven. Je kunt deze vinden in
zijn brief aan de Tweede Kamer:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05219&did=2020D108
49.
Wij hebben deze mogelijkheden met de schoolleiding, examensecretaris en de corona-stuurgroep
besproken en vertaald in een lijst acties en besluiten. Deze vind je hieronder.
Wat gaat er gebeuren?






Deze week studeer je als examenkandidaat thuis. Alle docenten hebben aangepaste
studieplanners in Magister gezet. Aangepast wil zeggen: met links naar digitaal
oefenmateriaal, uitlegfilmpjes enz.. En soms met een extra mogelijkheid, bijvoorbeeld om iets
in te leveren en na te laten kijken, of een inbelspreekuur.
Alle studieplanners staan ook op studiewijzers.meandercollege.info.
Vanaf maandag 23 maart gaan we leerlingen uitnodigen om eventuele achterstanden in te
halen. Ook ronden we dan het CPE tekenen af.
Op vrijdag 27 maart begint de uitgestelde toetsweek 3. Het schema hiervoor staat op pagina 3
van deze brief.



Voor 23 t/m 26 maart maken we een rooster met daarin:
o
o

o

o



Het Centraal Praktisch Eindexamen Tekenen.
Inhaaltoetsen periode 1 en 2. Van sommige leerlingen ontbreekt nog een enkele toets
uit periode 1 of 2. Als je nog een toets of praktische opdracht open hebt staan, dan
krijg je van de examensecretaris een magisterbericht over wanneer je deze in gaat
halen. De inspectie controleert of alle examenkandidaten een compleet
schoolexamen hebben afgerond.
Tussentoetsen periode 3. Tussentoetsen die voor een gehele klas nog niet zijn
afgenomen, komen ter vervallen. Deze tussentoetsen zullen uit het PTA worden
gehaald. Tussentoetsen die al wel zijn afgenomen, maar door een enkele leerling
gemist, moeten door deze leerling nog worden ingehaald.
Alle mondelingen zoals gepland in het oorspronkelijke rooster zullen worden
verplaatst naar dezelfde tijdstippen in het nieuwe TW3 rooster vanaf vrijdag 27 maart.

Het TW3-rooster, met inhaal- en CPE-schema krijg je via een Magisterbericht en komt op de
site (ouders en leerlingen > toetsrooster) te staan.

Nog een paar afspraken






Anders dan in het examenreglement staat, behoud je je herkansing als je ziek bent. Let wel,
van echt uitstel is geen sprake. De herkansingen zijn al op 9 april.
Bij de afname van toetsen en mondelingen verspreiden we leerlingen over véél lokalen, zodat
er steeds 1,5 meter afstand tussen personen is. We vragen je om hier zelf ook goed op te
letten en lichamelijk contact met anderen uit de weg te gaan.
Je komt alleen een toets maken wanneer je volledig klachtenvrij bent.
Wie daar recht op heeft, kan gebruik maken van faciliteiten zoals extra tijd, laptop e.d., net als
anders.

Alles op een rijtje

Datum
Ma 23 mrt
Di 24 mrt
Wo 25 mrt
Do 26 mrt
Vr 27 mrt
Ma 30 mrt
Di 31 mrt
Wo 1 apr
Do 2 apr
Vr 3 apr
Ma 6 april
Di 7 april
Wo 8 april
Do 9 april
Vr 10 april
Ma 13 april
Di 14 april
Wo 15 april
Do 16 april
Vr 17 april
Ma 20 april
Di 21 april
Wo 22 april
Do 23 april
Vr 24 april

activiteit
Individuele inhaaltoetsen en CPE
Individuele inhaaltoetsen en CPE
Individuele inhaaltoetsen en CPE
Individuele inhaaltoetsen en CPE
TW3 examenklassen
TW3 examenklassen
TW3 examenklassen
TW3 examenklassen
TW3 examenklassen
TW3 examenklassen
Deadline inleveren resultaten tw3
examenklassen
Inschrijving herkansingen
Inleveren herkansingen
herkansingen
Goede Vrijdag
Tweede paasdag
Deadline inleveren resultaten tw3 ex.kl.

Tijdstip

Ondertekenen SE door ex.LL.
BRON melding

09:00
14:00

12:00
12:00
12:00
12:00

12:00

Voor vragen kun je altijd terecht bij je mentor of de examensecretaris, Doede Schregardus
dschregardus@meandercollege.nl.
Veel succes en sterkte gewenst!
Schoolleiding en examensecretaris

