Aan de ouders en leerlingen
van kader 4
IJsselstein, 18 maart 2020
Betreft: rooster en regels SE 3 kader 4
Geachte ouder(s), beste leerling,
Zoals jullie waarschijnlijk al weten, hebben we toestemming van het RIVM en de overheid om SE3 af te
nemen. Dit zal vanaf aankomende maandag 23 maart gaan gebeuren volgens het bijgevoegde rooster.
Omdat we heel streng moeten zijn in het aantal personen dat er in school rondloopt zijn er een aantal regels
waar jullie je echt aan moeten houden.
1. Jullie toetsen vinden plaats in de Beatwing of de new age Wing om 11.00 uur. Je mag maximaal 15
minuten eerder aanwezig zijn, maar dan moet je direct naar je lokaal.
2. Als je Nederlands of Engels hebt, dan zitten clusters 5, 6 en 7 in de beatwing. Deze leerlingen
parkeren hun fiets aan de achterkant van de school en gaan ook aan de achterkant de school in. Zit
je in cluster 8 of 9, dan zit je in de new age wing. In dat geval parkeer je je fiets aan de
voorkant/zijkant en ga je aan de voorkant het gebouw in.
3. Voor de overige vakken moet je heel goed kijken in het rooster naar het juiste lokaal. Dubbelcheck
dus altijd waar je moet zijn.
4. Zit je normaal gesproken in het kurzweil lokaal, dan zit je nu de hele week in BW11.
5. Per lokaal zitten maximaal 9 leerlingen en een docent. Op die manier kan iedereen voldoende
afstand houden van elkaar. Maak gebruik van die afstand, blijf van elkaar af en ga gewoon rustig
aan het werk.
6. Als je klaar bent verlaat je direct de school.
7. Mocht je ziek zijn (wat we natuurlijk niet hopen) of veel hoesten/niesen dan moeten je ouders je op
de gebruikelijke manier ziekmelden.
Tijdens het SE gelden natuurlijk de regels die altijd al van toepassing zijn. Aangezien je niet altijd bij je kluis
terecht kan, vragen we je om alleen het hoogst noodzakelijke mee te nemen. Als je een SE in de NA hebt,
dan kan je je jas in het lokaal ophangen.
Jullie cijfers worden uiterlijk vrijdag 3 april op Magister geplaatst. Als je gebruik wilt maken van de
herkansing, dan moet je voor maandag 6 april 12.00 uur een mail sturen naar m.de.goeij@cals.nl (dus niet
via Magister!). Op donderdag 9 april zullen de herkansingen dan plaats vinden.
Wij wensen jullie veel succes met het voorbereiden van je SE’s. De docenten zullen jullie op alle mogelijke
manieren (maar helaas wel op afstand) helpen om er voor te zorgen dat jullie succesvol je examens in
kunnen.
Vriendelijke groet,

Mevrouw D.A. Talma,
Hoofd examenzaken
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