Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen van (t)vwo/havo

Schijndel, 25 mei 2020
Referentie: TMi.20200525.ASu

Betreft: data voor examenklassen (t)vwo/havo Elde College

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Beste leerlingen,
De afgelopen periode hebben de examenleerlingen hard gewerkt om hun PTA-toetsen te
maken, in te halen en te herkansen. Via deze brief informeren we jullie over de verdere
activiteiten die nodig zijn om dit schooljaar goed af te ronden.
Noteer de volgende data goed in je agenda:
-

Op 28 mei is er tussen 14.30 uur en 16.00 uur telefonisch contact tussen de
mentor en de examenleerlingen. De examenkandidaat krijgt dan officieel te horen
of hij/zij geslaagd is of dat er nog een resultaatverbeteringstoets (RV-toets)
ingezet dient te worden om te slagen. De leerling mag maximaal voor 2 vakken
een RV-toets inzetten.

-

Inschrijven voor de RV-toetsen kan via Its Learning tot 29 mei, 13.00 uur. Na dit
tijdstip is inschrijving niet meer mogelijk.

-

Op 29 mei ontvangen de examenleerlingen hun akkoordverklaring en bestaat de
mogelijkheid om de gemaakte herkansingstoets(en) in te zien. Tevens moeten op
deze dag alle boeken en overige leermiddelen ingeleverd worden. De exacte
tijden waarop de leerlingen aanwezig dienen te zijn, worden via Its Learning
bekend gemaakt.

-

Indien een leerling niet akkoord is met de cijfers op de akkoordverklaring, is er
tot 2 juni 11.00 uur de mogelijkheid om aan de examencommissie te melden wat
er niet klopt. De leerling dient een e-mail te sturen aan examencommissiehavovwo@eldecollege.nl, met daarin een foto van de akkoordverklaring waarop
vermeld staat wat aangepast moet worden. De leerling ontvangt daarna een
bericht van de examencommissie. Indien akkoord ontvangt de leerling een
nieuwe akkoordverklaring die ondertekend dient te worden.

-

Op 4 juni is het nationale vlaggendag. Wij vragen de leerlingen om tussen
14.00 en 16.00 uur thuis te zijn. Zorg ervoor dat de akkoordverklaring
ondertekend klaar ligt.

-

Op 9, 10 en 11 juni vinden de RV-toetsen plaats. De exacte planning en tijden
volgen te zijner tijd.

De bovenstaande afspraken zijn onder voorbehoud. Wijzigen de richtlijnen van het
ministerie of het RIVM, dan volgen aanpassingen.

Let op: heb je (lichte) gezondheidsklachten of zijn mensen in je omgeving ziek, dan heb
je geen toegang tot de school en kun je niet deelnemen aan de activiteiten. We gaan na
op welk ander tijdstip daartoe wel een mogelijkheid is.
Meld je telefonisch af als je niet aanwezig kunt zijn.
Heb je vragen over het bovenstaande, neem dan contact op met je teamleider.
Met vriendelijke groet,
Mw. Drs. C.M.W. Michon-Janssen,
sectordirecteur (t)vwo/havo

