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Beste ouders/verzorgers,
Voortgang Eindexamens
Vandaag zijn we, na een week vertraging, dan toch begonnen met het afnemen van de S-toetsen voor de
eindexamenklassen Havo 5 en Vwo 6. Er worden schriftelijke toetsen afgenomen in de aula, gymzaal en
andere lokalen, waarbij we ons strikt houden aan de RIVM-voorschriften. Leerlingen zitten verder van
elkaar dan normaal, tussen verschillende toetsen door maken we de tafels en stoelen schoon, leerlingen
komen gecontroleerd in groepen van 5 naar binnen.
Ook de mondelingen worden afgenomen, soms in lokalen met voldoende afstand tussen elkaar, soms via
een video-verbinding omdat de privé-situatie van een docent dit vraagt.
Helaas verschijnen er af en toe berichten op social media die een andere indruk geven, deze vallen onder
fake news. Wij nemen onze opdracht serieus.
En gelukkig zien we dat leerlingen en ouders dat ook doen. Leerlingen komen goed voorbereid naar school,
houden zich aan de voorgeschreven afstand en volgen onze richtlijnen goed op. Dat maakt de bijzondere
situatie waarin we ons allen bevinden hanteerbaar voor dit moment.
De onrust over de afname van de schoolexamens en het Centraal Schriftelijk Eindexamen neemt landelijk
toe en dat is begrijpelijk. Alles wordt in het werk gesteld om meer duidelijkheid te verkrijgen en wel liever
vandaag dan morgen. We houden een ieder op de hoogte.
We zullen per dag bekijken of we vanuit de overheid gehouden blijven aan onze opdracht om de
eindexamens goed voor te bereiden. Zonder tegenbericht betekent dit dat wij het toetsrooster uitvoeren
zoals met u en de leerlingen is gecommuniceerd. Wij verwachten dat leerlingen die niet ziek gemeld zijn, op
de afgesproken tijdstippen aanwezig zijn voor de betreffende toets, zowel de schriftelijke als ook de
mondelinge.

Onderwijs op afstand
Wat een fijne reacties hebben we van velen van u al gehad over de wijze waarop we dit (in veel te korte
tijd) aan het organiseren zijn!
Het zoveel mogelijk aanhouden van het lesrooster helpt blijkbaar goed om in een leerritme te komen.
Het gebeurt zelfs dat leerlingen aan docenten vragen waar de huiswerkopdracht blijft….Dat hebben we wel
eens anders meegemaakt.
Natuurlijk is de inrichting van het onderwijs op dit moment nog niet ideaal en zullen we komende tijd nog
veel werk hebben aan het verder inrichten hiervan. Maar de gekozen lijn blijkt voorlopig te voldoen.
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