Aan: aan de ouders en de leerlingen van leerjaar 4
Helmond, 1 april 2020.
Betreft: schoolexamens.

Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen,

Het kabinet heeft gisteren besloten om de coronamaatregelen zoals die nu lopen, te verlengen tot
en met 28 april. Deze datum valt echter in de meivakantie. De school blijft daarom gesloten tot
en met de meivakantie.
Het maken van schoolexamens mag onder voorwaarden wel plaatsvinden. We willen ervoor
zorgen dat onze leerlingen tijdig een volledig examendossier hebben. Wij hebben daarom de
inhaalperiode gepland van woensdag 8 april tot en met donderdag 14 mei. Met deze brief
informeren wij u over hoe we dit gaan vormgeven.
Schoolexamenperiode
De schoolexamenperiode loopt van woensdag 8 april tot en met donderdag 14 mei en wordt
onderbroken door de meivakantie. We nemen één toets per dag af in een groep van maximaal 50
personen. Sommige toetsen worden daarom in meerdere sessies afgenomen. In bijgevoegd
schema ziet u op welke dag de toets van een bepaald vak plaatsvindt, op welk moment een leerling
is ingedeeld en wat de tijdsduur van de toets is. Kijk goed in welke sessie je verwacht wordt.
De docenten geven online door over welke stof de toets gaat en wat het bijbehorende ptaonderdeel is. Bij een aantal vakken is de toetsstof al afgesloten en zijn de leerlingen voorbereid.
Deze vakken ronden we daarom af voor de meivakantie. Heeft een leerling alle pta-onderdelen
van het vak afgerond? Dan is het volgen van digitaal onderwijs voor dat vak niet meer nodig.
Afspraken
We nemen de toetsen af op het leerplein op de eerste verdieping. Een grote ruimte waardoor we
voldoende afstand kunnen houden. De volgende afspraken gelden voor onze leerlingen om de
schoolexamens veilig te laten verlopen:
- Was vooraf je handen.
- Neem alleen de noodzakelijke spullen voor het maken van de toets mee. Denk daarbij aan
schrijfmateriaal, een rekenmachine en eventueel een woordenboek.
- Laat je mobiele telefoon thuis. Ze mogen niet mee naar school gebracht worden omdat we ze
niet virusvrij kunnen bewaren.
- Houd 1,5 meter afstand tot andere leerlingen en docenten.

- Loop direct bij aankomst op het schoolplein via de openstaande voordeur naar het leerplein en
neemt plaats aan een tafel waar een toets klaarligt. Leerlingen met tijdsverlenging nemen plaats
aan een tafel in het “keuken”-deel van de ruimte.
- Laat de toets onaangeroerd liggen totdat het signaal gegeven wordt dat je mag beginnen.
- Heb je de toets afgerond dan leg je het gemaakte werk ondersteboven op de hoek van de tafel
en verlaat in absolute stilte de ruimte. Er mag niets van de toets meegenomen worden uit het
leerplein.
- Meteen na het maken van de toets vertrek je naar huis. Je mag niet napraten in de aula of op het
schoolplein.
We vinden de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en van de surveillerende docenten
erg belangrijk. De genoemde afspraken om deze te waarborgen worden dan ook strikt gehanteerd.
Gezondheidsklachten
Let op: leerlingen mogen alleen naar school komen als ze geen gezondheidsklachten hebben als
hoesten, keelpijn, hoofdpijn of koorts. Heeft u zoon/dochter deze klachten dan vragen wij u uw
kind telefonisch ziek te melden. Constateren we dat een leerling met deze klachten toch naar
school komt dan sturen we de betreffende leerling naar huis.
Slaag- en zakregeling
Volgende week verwachten we vanuit de overheid meer informatie te krijgen over de uniforme
slaag- en zakregeling en de herkansingsmogelijkheid. We informeren u daar zo spoedig mogelijk
over.
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan contact op met mij via e-mail: c.kuijpers@janvanbrabant.nl .

Met vriendelijke groet,
C. Kuijpers, vestigingsdirecteur.

Bijlage: schema van de af te nemen toetsen van 8 april tot en met 14 mei.

