Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de
leerlingen in de examenklassen havo 5 en (t)vwo 6

Schijndel, 19 maart 2020
Referentie: TMi.20200319.ASu

Betreft: afronding schoolexamens

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Allereerst hoop ik dat het goed gaat met u en uw gezin en dat u deze ingrijpende
periode gezamenlijk goed doorstaat.
U bent eerder geïnformeerd over het feit dat (ondanks de sluiting van alle scholen)
de afronding van de schoolexamens, de PTA-toetsen, doorgang vindt in de periode
23 maart tot en met 3 april 2020.
Voor de leerlingen havo 5 en (t)vwo 6 is een toetsschema opgesteld. Dit wordt met hen
gecommuniceerd. Het schema voor de inhaal- en herkansingsmomenten volgt later.
Daarnaast zijn afspraken vastgelegd m.b.t. het betreden van het gebouw en de
toetslokalen, de indeling van de ruimtes, het gebruik van materialen enz.
De examencommissie (t)vwo/havo heeft deze afspraken via Its Learning met de
leerlingen gecommuniceerd.
Na goedkeuring door de Medezeggenschapsraad van het Elde College zijn enkele PTAtoetsen aangepast. Het gaat daarbij om aanpassing van de tijdsduur of wijze van
afnemen. Ook deze aanpassingen zijn met de leerlingen gecommuniceerd en de
gewijzigde PTA’s worden naar de Inspectie van het Onderwijs gestuurd.
Ik wil u uitdrukkelijk wijzen op het volgende:
-

-

-

-

Het examenreglement (t)vwo/havo blijft van kracht.
Graag uw aandacht voor de afspraken m.b.t. afwezigheid: leerlingen die
onverhoopt ziek zijn of vanwege andere dringende omstandigheden de toetsen
niet kunnen maken, dienen conform de vastgestelde procedure tijdig afwezig
gemeld te worden. Dat kan via het centrale telefoonnummer van de school
(receptie).
Leerlingen die zich niet houden aan afspraken m.b.t. het betreden van het
gebouw, gebruik van de lokalen enz. kan verdere toegang tot de school ontzegd
worden. Zij krijgen niet de mogelijkheid om de examentoetsen alsnog te maken.
U zult begrijpen dat bij al onze afspraken en regels het waarborgen van de
veiligheid van onze leerlingen en onze medewerkers centraal staat. In deze
periode, waarbij wij ons van sociale contacten dienen te onthouden en de scholen
gesloten zijn, openen wij toch tijdelijk onze deuren om de toetsen af te nemen.
Leerlingen die een zwakke weerstand hebben wordt geadviseerd met hun arts te
overleggen of deelname aan de toetsen mogelijk is.

-

-

Alle leerlingen die (lichte) gezondheidsklachten hebben, die in contact zijn
geweest met iemand die besmet is met het coronavirus of van wie vermoed
wordt dat sprake is van een besmetting mogen de school niet betreden. Zij
dienen conform procedure afwezig gemeld te worden en kunnen de toetsen op
een nader te bepalen moment alsnog maken.
Een leerling die opvallend veel lijkt te hoesten of die anderszins een zieke indruk
maakt kan de toegang tot het gebouw ontzegd worden. Wij hopen uiteraard dat
dit niet voorkomt en dat deze leerlingen kiezen voor preventief thuisblijven.

Ik hoop dat u begrijpt dat bovenstaande maatregelen noodzakelijk zijn om ieders
veiligheid te waarborgen.
Al onze leerlingen die in deze buitengewone situatie hun schoolexamen afronden wens ik
veel succes.
Ik hoop u terug te zien bij de diploma-uitreiking!

Mw. Drs. C.M.W. Michon-Janssen,
sectordirecteur (t)vwo/havo

