Aan de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) in klas 4 en 5 van het Christelijk Gymnasium Beyers Naudé

Leeuwarden, 9 april 2020

Betreft: toetsweken klas 4 en 5

Beste leerlingen uit klas 4 en 5 en ouder(s)/verzorger(s),
Graag willen we jullie informeren over de toetsweken in klas 4 en 5. De toetsweek 3 (TW3) van
16 tot en met 20 maart kon door de coronacrisis niet doorgaan. We hebben nu besloten om TW3
permanent te laten vervallen voor klas 4 en 5 voor wat betreft de reguliere toetsen. De
schoolexamens uit TW3 willen we nog wel proberen af te nemen. Op welk moment we dat als school
mogen is helaas nu nog niet te zeggen.
De scholen ontvangen op 21 april informatie van de overheid of we na de meivakantie, op 6 mei,
weer open mogen. Zodra de school ruimte krijgt om de schoolexamens te kunnen afnemen,
ontvangen de leerlingen hierover tijdig bericht.
De docenten doen in de tussentijd hun uiterste best om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk
vorm te geven. Voor veel van hen is het lesgeven op afstand in de vorm van videolessen een geheel
nieuwe ervaring. Zowel leerlingen als docenten hebben in een korte tijd heel veel moeten leren.
Docenten houden in deze periode gezamenlijk op andere manieren de voortgang van leerlingen in de
gaten.
Dit alles brengt met zich mee dat de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids op een
andere wijze gehanteerd moeten gaan worden. Hierover vindt op school nog overleg plaats. Van de
overheid ontvangen we ook nog richtlijnen.
Hoe en op welke wijze de overgangsnormen en de overgangsvergaderingen vorm en inhoud krijgen,
daarover worden de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) nog nader geïnformeerd. Door de
leerlingen goed te monitoren proberen we ze zo kansrijk mogelijk te maken om door te kunnen
stromen naar het volgende leerjaar.
Wij hopen dat we toetsweek 4 (TW4) wel kunnen laten doorgaan. Wel zal TW4 naar alle
waarschijnlijkheid naar achteren geschoven gaan worden. Ook hierover worden jullie tijdig
geïnformeerd.
Ik wens jullie allen fijne paasdagen toe.
Met vriendelijke groet,

Bernadette Pelgrum, rector

