Aan de ouders/leerlingen van de examenklassen BBL/LWT
IJsselstein, 9 april 2020

Geachte leerling en ouders,
De nieuwe slaag/zakregeling is binnen. We hebben deze als bijlage bij deze mail gedaan.
Tevens krijgt u van ons een nieuw tijdpad voor de komende periode. Omdat er nog veel zaken onzeker zijn, krijgt u een
tijdpad tot 4 juni van ons. Half mei komt er een tweede tijdpad voor de rest van de periode. We hopen dan meer
informatie te kunnen geven over o.a. de diplomering.
Het tijdpad gaat er als volgt uit zien:
•

Donderdag 16 april telefonisch contact met de mentor over de behaalde cijfers van SE3 en eventuele
opdrachten/toetsen/etc die nog open staan. (tussen 10.00 uur en 13.00 uur)
• Donderdag 16 april om 17.00 uur Magister gaat open. Controleer de cijfers (ook die van SE1, SE2 en SE4).
• Vrijdag 17 april 12.00 uur uiterlijke moment om je herkansing voor SE3 door te geven. Er komt geen
herkansingsformulier. Je moet een mail sturen naar m.de.goeij@cals.nl, aanvragen via Magister worden NIET in
behandeling genomen!
• Maandag 4 mei, SE inzage van het te herkansen vak. Maak hiervoor via de mail voor 4 mei een afspraak met je
vakdocent.
• Inzage voor andere SE’s kunnen geregeld worden in overleg met de vakdocent.
• Maandag 11 mei 9.00 uur BBL/LWT herkansing SE3.
• Dinsdag 19 mei uitslag herkansing SE3.
• Woensdag 20 mei voor 12.00 uur opgeven voor RV toetsen (indien nodig). Dit moet via m.de.goeij@cals.nl,
aanvragen via magister worden NIET in behandeling genomen!
• Donderdag 4 juni, officiële uitslagdag. Leerlingen die geslaagd zijn komen hun ‘geslaagd’ vlag ophalen en hun
voorlopige cijferlijst. Leerlingen die nog niet geslaagd zijn komen afspraken maken over hun zogenaamde
Resultaat Verbeterings toets(en) (RV toetsen).
De RV toetsen zijn bedoeld voor leerlingen die na de herkansing van SE3 nog niet geslaagd zijn. Deze leerling mag voor 3
vakken zo’n RV toets maken (2 AVO vakken en het praktijkvak). De LWT leerlingen kunnen uiteraard alleen Nederlands en
het praktijkvak herkansen.
Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mij altijd mailen.
Met vriendelijke groet,

D. Talma
Hoofd examenzaken

