Leeuwarden, 8 april 2020

Beste leerlingen,

Nu wij de essentiële informatie van de minister hebben ontvangen, kunnen wij voor jullie op
een rij zetten hoe de komende weken eruit zien.
I.

Op woensdag 15 april beginnen we met de inhaaltoetsen. We werken met dit
schema:

Dag

Toets 1

Toets 2

woensdag

15-apr

Filosofie

Duits

donderdag

16-apr

Natuurkunde

Frans

vrijdag

17-apr

Biologie

Geschiedenis

maandag

20-apr

scheikunde

Grieks

dinsdag

21-apr

Latijn

Economie

woensdag

22-apr

Aardrijkskunde

Wiskunde B

donderdag

23-apr

Wiskunde A

vrijdag

24-apr

Alle toetsen worden afgenomen in lokaal 0.02. Toets 1 begint om 9.50 uur, toets 2 om 11.40
uur. Leerlingen met extra tijd werken in lokaal 1.02.
II.

Na de meivakantie kunnen jullie de toetsen uit toetsweek 3 herkansen. Ik breng
jullie ten overvloede in herinnering dat jullie recht hebben op twee herkansingen,
de regel inhalen=herkansen geldt onder de huidige omstandigheden niet. Jullie
zullen je na de meivakantie moeten inschrijven voor een herkansing, de deadline
is donderdag 7 mei 12.00 uur.
In deze periode is er ook tijd om mogelijk losse eindjes weg te werken: misschien
moet je nog een luistertoets maken of een praktische opdracht inleveren.
Deze periode duurt tot begin juni. Uiterlijk 4 juni moeten de scholen vaststellen
welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of
gezakt.

III.

Leerlingen die op basis van deze resultaten zouden zijn gezakt of die hun
resultaten willen verbeteren mogen voor maximaal twee vakken een zogeheten
resultaatverbeteringstoets (RV-toets) maken. Dit is een verruiming ten opzichte
van de reguliere situatie, waarbij leerlingen in het tweede tijdvak voor één vak
het centraal examen mogen herkansen.
Wij zullen deze RV-toetsen in de maand juni laten plaatsvinden.

Als alles volgens plan verloopt, kunnen we dus eind juni de eindstand bekend maken. De
diplomering staat gepland voor donderdag 2 juli, ’s avonds om 19.30 uur in de Kurioskerk,
Julianalaan 38, 8932AA Leeuwarden. Of deze bijeenkomst door kan gaan, weten we op dit
moment niet, maar wij hopen van harte dat jullie op die avond jullie schooltijd aan het
Christelijk Gymnasium Beyers Naudé op feestelijke wijze kunnen afsluiten.

Met vriendelijke groet,

Japke Wiersema

