Mail aan ouders klas 6 17-03-2020

Onderwerp: informatie toetsweek klas 6

Beste ouder(s), verzorger(s) van de leerlingen in klas 6,
Hierbij ontvangt u het toetsweekrooster TW3 voor de leerlingen in klas 6. Zoals het nu lijkt zullen de
toetsen volgende week in aangepaste vorm en volgens strenge hygiëneregels worden afgenomen.
Uit het rooster blijkt ook de groepsindeling per lokaal.
Tevens ontvangt u hierbij ter informatie de tekst zoals gisteren, 18 maart 2020 per e-mail is gestuurd
aan uw zoon of dochter. De brief van de Minister waaruit in onderstaande tekst wordt geciteerd
vindt u terug op onze website bij de laatste update van 18 maart 2020.
----Beste leerlingen,
Gisteren werd op NOS.nl een belangrijk bericht gepubliceerd, waaruit duidelijk werd dat de
schoolexamens mogen doorgaan. In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Slob aan wat de
mogelijkheden van de scholen zijn. Uit die brief citeer ik enkele belangrijke passages:
•

"In afstemming met het RIVM wordt per direct ruimte gegeven om schoolexamens af te nemen op
scholen." Die ruimte willen wij graag benutten, omdat het in ieders belang is dat jullie de
schoolexamens op tijd kunnen afronden.

•

"Onverkort blijft van kracht dat al het onderwijzend personeel en leerlingen die aanwezig zijn op
school volledig klachtenvrij moeten zijn of anders thuis blijven." De school moet dus rekening
houden met absentie van docenten, maar wij zullen ons best doen die absentie goed op te vangen.
In de richtlijnen die in een brief aan jullie ouders van 13 maart staan opgesomd, staat niet voor
niets dat iedereen met klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts thuis moet
blijven. Mocht dat jou aangaan, neem dan geen risico. Zorg er wel voor dat de school op de
hoogte is van je absentie, afmelden gaat zoals gebruikelijk telefonisch.

• "Deelname aan de onderwijs- en examenactiviteiten op school is niet verplicht. .... Tegelijkertijd
mag er van leerlingen worden verwacht dat zij als er geen gezondheidsklachten zijn, deelnemen
aan de schoolexamens die worden afgenomen."
• "Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben dan
zullen scholen deze leerlingen op een later moment in staat stellen het schoolexamen af te ronden.
Indien nodig kunnen deze leerlingen ook naar het tweede tijdvak (15 t/m 17 juni) of eventueel het
derde tijdvak (11 t/m 20 augustus) worden verwezen zodat er meer tijd is voor het afronden van
het schoolexamen."
• "De schriftelijke centrale examens, waarvan de afname op 7 mei aanstaande start, gaan
vooralsnog gewoon door."
Terug naar de derde toetsweek aan onze school. Die start aanstaande maandag 23 maart met de
toets filosofie. Wij werken de volgende week volgens het eerder gepubliceerde toetsweekrooster.
Jullie ontvangen als bijlage bij deze mail een gewijzigd lokalen- en groepsrooster. Wij zullen werken
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met kleine groepen en derhalve de lesgroepen splitsen; per lokaal zullen maximaal 10 personen
aanwezig zijn.
Ook de mondelinge schoolexamens gaan door. Kijk wel goed in welk lokaal of werkkamer je verwacht
wordt.
Informatie over de groepsindeling volgt morgen.
Tot slot:
• Ga als je de school binnenkomt meteen naar je lokaal. Blijf niet hangen in de hal of het
kluisjesplein.
• Voordat jullie het lokaal betreden, moet iedereen zijn handen ontsmetten. Materiaal daarvoor is
uiteraard aanwezig.
• Na afloop van de toets worden alle tafels, deurkrukken etc. gereinigd.
• Mocht je een pauze hebben tussen twee toetsen, dan is de kantine toegankelijk. Houd daarbij ruim
afstand van elkaar. Het nieuwe gedeelte van de school is gesloten.
• Zoals gebruikelijk mogen jullie het lokaal na 45 of na 90 minuten verlaten. Als je klaar bent met je
toetsen, verlaat je de school zo spoedig mogelijk.
Wij denken dat we jullie op deze manier in staat stellen je schoolexamen op tijd af te ronden. Bij jullie
voorbereidingen op de komende toetsweek wens ik jullie veel succes.
Met vriendelijke groet,
Japke Wiersema
-----

Wij hopen en rekenen op ieders medewerking en wensen de eindexamenkandidaten veel succes.
Met vriendelijke groet,
mede namens Japke Wiersema,
Annewieke Dijkstra-Lourens, secretaresse

Christelijk Gymnasium Beyers Naudé
Gymnasiumstraat 36
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T 058-2124471
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aanwezig maandag, dinsdag, woensdagmorgen, donderdag en vrijdagmorgen
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