Aan de ouders van leerlingen
in de examenklassen
IJsselstein, 15 mei 2020
Betreft: diverse examenzaken
Geachte ouder(s), beste leerling,
We hebben met zijn allen een heel drukke periode achter de rug en velen van jullie kunnen al genieten van
welverdiende rust (op 1,5 meter van elkaar).Op donderdag 4 juni a.s. kunnen alle leerlingen hun voorlopige
cijferlijst ophalen. De geslaagde leerlingen krijgen ook al hun ‘geslaagd’ vlag mee. Omdat we op 4 juni weer
bezig zijn met lesgeven op school, wordt hiervoor een strak schema opgesteld. Dit schema wordt eind mei
aan iedereen gecommuniceerd.
Sommige leerlingen zullen in juni nog één of twee zogenaamde Resultaats Verbeteringstoetsen (RV
toetsen) moeten doen. Deze toetsen zijn te vergelijken met het tweede tijdvak van de examens. Het hele
PTA komt hierin terug (dus niet alleen SE3) en telt voor 50% van het cijfer. Hierover vinden op maandag 18
mei of dinsdag 19 mei a.s. nog gesprekken plaats. Er wordt telefonisch contact opgenomen.
Leerlingen die al geslaagd zijn, maar hun cijfer willen verbeteren, kunnen hier ook gebruik van maken. Ze
moeten hun keuze vóór woensdag 20 mei 12.00 uur aangeven bij de heer De Goeij (m.de.goeij@cals.nl)
(basis/kader/mavo) of mevrouw Cox (j.cox@cals.nl) (havo). Hiervoor dient het genoemde mailadres gebruikt
te worden, dus niet via Magister. Voor vragen over de RV toetsen kunt u terecht bij ondergetekende.
De week na Hemelvaart ontvangen de leerlingen die deelnemen aan de RV toetsen het rooster. De eerste
RV toetsen beginnen op 8 juni a.s. Zodra de toetsen zijn nagekeken, zullen we de resultaten communiceren
met leerling en ouders. Er komt dus geen specifieke datum waarop alle resultaten bekend gemaakt worden.
De diploma uitreikingen moeten we helaas anders organiseren dan normaal gesproken in verband met de
1,5 meter richtlijnen. Er worden daarom diverse diploma uitreikingen op meerdere dagen georganiseerd, per
klas/haco groep. Per leerling mogen drie gezinsleden de uitreiking bijwonen. De verdeling is als volgt:
Maandag 6 juli
basis/kader Z & W
Dinsdag 7 juli
mavo
Woensdag 8 juli
basis/kader E & O, PIE en BWI
Donderdag 9 juli
havo
De specifieke tijden worden in juni bekend gemaakt en u ontvangt dan een uitnodiging van de
desbetreffende afdeling voor de diploma uitreiking.
De boeken/kluissleutels moeten worden ingeleverd op de volgende momenten:
Maandag 29 juni
mavo
Dinsdag 30 juni
basis/kader
Donderdag 2 juli
havo
De specifieke tijden zullen ook hiervoor zo spoedig mogelijk worden gecommuniceerd.
Het is een heel vreemde tijd waarin we nu leven en we vinden het erg jammer dat de festiviteiten niet op de
gebruikelijke manier kunnen doorgaan. Desondanks zijn we trots op de resultaten die de leerlingen
hebben behaald en we hopen jullie dan ook met de aangepaste uitreiking toch feestelijk uit te kunnen
zwaaien.
Tot slot wensen we de leerlingen die nog RV toetsen moeten doen heel veel succes met de laatste
loodjes!
Vriendelijke groet,

Mevrouw D.A. Talma,
Hoofd examenzaken

