Aan de ouders/ verzorgers van 4 mavo
Rijswijk, 20 maart 2020
Beste ouders/ verzorgers,
De overheid heeft een uitzondering gemaakt voor eindexamenleerlingen. Vooralsnog
wordt ervan uitgegaan dat de eindexamens doorgaan. De minister heeft aangegeven dat
eindexamenkandidaten de kans moeten krijgen om hun schoolexamens af te ronden,
aangezien dit een eis is voor deelname aan het Centraal Schriftelijk Eindexamen. Wel
bestaat de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te
passen, zo lang de verplichte eindtermen worden gedekt.
Vanaf maandag hebben alle leerlingen online de mogelijkheid om onderwijs te volgen.
Hierover krijgt u in een aparte brief informatie. Het is heel belangrijk dat
examenkandidaten een vast ritme houden en op schooldagen bezig zijn met leerstof. Wij
gaan ervan uit dat u hier ook op toeziet.
We zijn ons ervan bewust dat de coronacrisis nog niet voorbij is en dat is ook de reden
dat we de richtlijnen van het RIVM nauwgezet volgen. Dit betekent dat
examenkandidaten slechts in hele kleine aantallen tegelijk worden uitgenodigd, verspreid
over de dag en alleen op dat moment mogen zij op school zijn. Dit is alleen voor het
afronden van het PTA. Lessen of bijlessen mogen vooralsnog niet.
De afgelopen week hebben we zaken in kaart gebracht, waarbij ook de MR instemming
heeft gegeven aan de hieronder vermelde planning.
We hebben te maken met verschillende situaties:
1. Leerlingen die een onderdeel van het PTA hebben gemist. Zij worden uitgenodigd
volgens een strak schema om een gemist onderdeel alsnog te maken.
2. Leerlingen krijgen de mogelijkheid om een herkansing te doen van een tentamen uit
Tentamenweek II. Zij hebben hier al een bericht over gekregen in Magister. Uiterlijk 23
maart moet bij ons bekend zijn wat een examenkandidaat wil herkansen. In diezelfde
week zal een rooster bekend gemaakt worden. Afname van de herkansing zal niet eerder
dan 31 maart zijn en zal ook uitgespreid worden over meerdere dagen.
3. Bij diverse vakken wordt het PTA aangepast. Een onderdeel kan vervallen of
aangepast worden als dit een onderdeel is dat volgens de wet niet onder de verplichte
eindtermen valt. De examenkandidaten krijgen hiervan een overzicht en dit wordt ook
gemeld aan de inspectie. Onze medezeggenschapsraad heeft hier al mee ingestemd.
4. De examenkandidaten met tekenen of handvaardigheid in hun pakket (beeldende
vakken) hebben ook te maken met een praktisch examen. Zij ontvangen op korte termijn
van hun docent een uitnodiging om hier volgens een schema, en in kleine groepen, mee
aan de slag te kunnen gaan.
Wij kunnen examenkandidaten niet dwingen om naar school te komen. Het niet afronden
van het schoolexamen betekent echter ook dat deelname aan het eindexamen eventueel
wordt uitgesteld tot het tweede tijdvak in juni, of zelfs derde tijdvak in augustus.
Wij treffen zo veel mogelijk maatregelen om te zorgen dat de kans op besmetting zo
klein mogelijk is. Mondelinge schoolexamens zullen telefonisch of per videoverbinding
worden afgenomen. Ook zijn er opdrachten die digitaal ingeleverd moeten worden
(bepaalde handelingsdelen en/of opdrachten). Leerlingen zijn hier al over geïnformeerd
via Magister.

Wat is belangrijk?
- Het is essentieel dat we u en uw zoon of dochter telefonisch kunnen bereiken. Hier is ook
een oproep voor gedaan via een bericht in Magister.
- Mocht uw zoon of dochter gezondheidsklachten hebben, meld dit dan telefonisch aan
school. Als dit het geval is, mag de leerling niet naar school komen, en kan gekeken worden
naar een later moment van afname.
We begrijpen dat er misschien nog allerlei vragen leven over het afronden van het
schoolexamen. Daarom hebben wij een telefonische helpdesk ingericht voor vragen over
het schoolexamen (over het centraal schriftelijke eindexamen hebben we op dit moment
nog geen informatie). U kunt dagelijks bellen met deze helpdesk tussen 10 uur en 12 uur
via het volgende telefoonnummer: 070-3364999
We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, en we rekenen op uw medewerking om
dit schooljaar nog feestelijk te kunnen afsluiten met een diploma.
Met vriendelijke groet,
M. Spruit
Teamleider bovenbouw mavo
J. Bos
Rector Rijswijks Lyceum &
Van Vredenburch College

