Aan de ouders en leerlingen
van de examenklassen
IJsselstein, 24 maart 2020

Betreft: doorgaan SE3 en schrappen van de eindexamens
Geachte ouder(s), beste leerling,
Zoals u inmiddels hebt begrepen, zullen er dit jaar geen centrale examens plaatsvinden. Dit geldt ook voor
de CSPE’s (basis/kader) en het CPE van Beeldende Vorming (mavo/havo), dit zijn de praktische examens. Een bijzondere
situatie die nog niet eerder is voorgekomen.
Omdat dit nog niet eerder is voorgekomen zijn er heel veel zaken nog niet duidelijk. Maar één ding is wel duidelijk; het
zakken of slagen van de leerling gaat dit jaar volledig afhangen van de SE’s. Daarom gaan we vanaf morgen weer aan de
slag, maar met een iets aangepast rooster. Het rooster is bij dit bericht gevoegd (een bijlage voor deze week en een bijlage
voor volgende week. Controleer goed bij het juiste rooster!). Let op: data en tijden zijn aangepast. Kijk dus goed in welk
lokaal je moet zijn, in welke cluster je zit en welke ingang je moet gebruiken.
Wij willen dat voor de meivakantie alle leerlingen hun SE’s hebben gemaakt, zodat we na de meivakantie volop aan de
slag kunnen met de herkansingen van SE3 en een eventuele extra herkansing(en) die moeten compenseren dat de
leerlingen geen examen zullen doen. Over deze extra herkansingen zal de minister ons nog informeren. Zodra dit duidelijk
wordt, zullen we u daarover berichten.
Voor leerlingen die vanwege ziekte één of meerdere SE’s hebben gemist, gaan we vanaf 6 april inhaalsessies organiseren.
De leerlingen worden hiervoor via de mail uitgenodigd.
Er zijn meerdere redenen om niet te lang te willen wachten met het afronden van de SE’s. In de eerste plaats omdat
verwacht wordt dat het aantal zieken de komende weken zijn hoogtepunt zal bereiken. Dit willen wij zo veel mogelijk voor
zijn. In de tweede plaats willen we in mei voldoende tijd overhouden voor herkansingen, online bijlessen etc., om iedereen
zo goed mogelijk voor te bereiden op een eventuele herkansing. Als laatste geldt dat het uitstellen van de SE’s wel zorgt
voor meer voorbereidingstijd, maar in de praktijk zien we dat kennis ‘weglekt’ omdat de leerlingen niet meer dagelijks met
de stof bezig zijn.
Uiteraard blijven we de regels van het RIVM handhaven en zorgen we dat na iedere sessie alle tafels schoongemaakt
worden. Gisteren hebben we de eerste SE’s op deze manier gegeven en dit ging uitstekend. De leerlingen hebben zich
over het algemeen uitstekend gehouden aan de 1,5 meter afstand maatregel en verlieten direct na het examen weer de
school. Wij willen de leerlingen hiervoor dan ook een compliment geven.
We gaan morgen dus door met de SE’s, de regels van de SE’s blijven hetzelfde; houd je aan de (voor jouw groep)
aangegeven ingang, houd 1,5 meter afstand en volg de instructies van het personeel op. Als je ziek bent, dan
melden je ouders jou op de gebruikelijke manier af.
Het is voor iedereen een vreemde situatie, maar gezamenlijk zullen we er voor zorgen dat de leerlingen op een goede
manier de eindstreep gaan halen.
Met vriendelijke groet,

Mevrouw D.A. Talma,
Hoofd examenzaken

