Doetinchem, 9 april 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Nu gisteren de slaag-zakregeling is gepubliceerd is er aan de ene kant meer duidelijkheid
gekomen over de ruimte en richtlijnen die we krijgen om de schoolexamens af te kunnen
ronden. Aan de andere kant merken we ook dat het vragen oproept, begrijpelijkerwijs vooral
bij de leerlingen die nog toetsen moeten afronden, inhalen of willen herkansen. De definitieve
uitslagbepaling vraagt echter zorgvuldigheid en we laten zo spoedig mogelijk weten wat de
definitieve slaag-zakregeling voor jullie betekent en hoe en wanneer de uitslag wordt gedeeld
met jullie en het echt tijd is voor een feestje. Alleen een compleet afgerond
schoolexamendossier is een voorwaarde om te slagen en in deze brief willen we jullie de
route schetsen hoe jullie je de PTA’s van de verschillende vakken kunnen afronden en
daarmee je eigen schoolexamen kunnen afsluiten.
Zoals we in de eerdere brieven al aangaven doen we dit stap voor stap:


Inhalen van de schriftelijke toetsen, mondelingen en kijk- en luistertoetsen uit
periode 2 vindt plaats van 15 t/m 17 april. Op Magister kun je de roosters vinden.



Toetsen en praktische opdrachten uit periode 3 worden afgerond in de week van
20 t/m 24 april. Dit gaat alleen om de hieronder genoemde toetsen of praktische
opdrachten, andere toetsen of praktische opdrachten worden in een andere vorm
(bijv. digitaal middels een presentatie) afgesloten. Hierover zijn jullie al geïnformeerd
door je eigen docent. Voor 4M betreft het:
o
o
o
o

o
o

Biologie: 4M06 – Basiskennis1: K3-K4-K6-K9-K11-K12-K13-V1-V2Examenboek
Duits: 4M07 – H4
Engels (alleen de klassen van Felicia Koendjbiharie): 4M04 –
Leesvaardigheid
Nask2/scheikunde: 4M06 – Combinatietoets PO Zouten, Zuren en Basen &
H9 Koolstofchemie (zie de brief over de PTA-wijziging van eerder
vandaag)
Nederlands: 4M05 – Kijk- en luistertoets
Wiskunde (alleen de clusters van Jörgen Wilmsen): 4M04 – H5 en 6

Het definitieve rooster volgt zo spoedig mogelijk.


Inhaaltoetsen uit periode 2 en 3 en de herkansingen uit periode 2 worden ingepland
voor 6 t/m 15 mei. Over de voorwaarden en inschrijvingen volgt zo spoedig mogelijk
meer informatie.



Daarnaast is er dan nog voldoende ruimte voor maatwerk voor leerlingen met
gespreid examen of langdurige ziekte om ook (zoveel mogelijk) af te ronden.

Met deze opzet gaan we er van uit dat iedereen ruim vóór de officieel gestelde termijn van
4 juni zijn/haar schoolexamen kan afronden.
Voor andere vragen kun je natuurlijk terecht bij je eigen docent of mentor. De lessen blijven
verder nog gewoon op het rooster staan om duidelijkheid te bieden wanneer je met docenten
contact kunt hebben over de toetsstof of praktische opdrachten.
Wij wensen iedereen veel succes met de voorbereidingen. Met inachtneming van de
richtlijnen kunnen we samen de schoolexamens op een goede manier afronden. Hoe we
iedereen die geslaagd is in het zonnetje gaan zetten, daarover beraden we ons nog, maar
ook daar hoor je spoedig meer van!
Hartelijke groet,
Jan-Willem Hoogland, afdelingsleider mavo

