Someren, 27 maart 2020
Betreft: ruimte voor PTA leerjaar 4 – op naar het examen

Beste ouder, beste leerling,

Afgelopen dinsdag 24 maart heeft minister Slob bekendgemaakt dat de centrale
examens dit schooljaar niet doorgaan. Dit heeft nogal wat gevolgen voor jullie. Het
betekent dat het eindcijfer van je schoolexamens bepaalt of je geslaagd of gezakt bent.
We hebben afgelopen dagen veel overleg gehad met jullie vakdocenten schoolexamens
tot een succes te maken. Jammer genoeg is nog niet alles duidelijk rondom de
mogelijkheden die we hebben om de schoolexamens af te nemen, we wachten hiervoor
nog op nadere berichtgeving vanuit het ministerie, maar ook de richtlijnen vanuit het
RIVM zijn bepalend.
We hebben tot begin juni de tijd gekregen om de schoolexamens op een goede manier
af te nemen en daarna heeft minister Slob aangeven dat er een mogelijkheid voor
herkansing is. Hierover is nog geen verder informatie gedeeld vanuit het ministerie.
Ook over de zak-/slaagregeling ontvangen we van hen nog meer informatie, omdat dit
landelijk bepaald wordt. Zodra er meer over bekend is, lichten we jullie daar natuurlijk
meteen over in.
Op 25-26-27 maart hebben we in Someren een aantal individuele toetsen (inhalen
BKM4 en herkansen BK4) met succes afgenomen. Dit hebben we gedaan in de grote
aula. Met een kleine groep en een grote afstand tussen de leerlingen. Het succes is
mede te danken aan de houding van de leerlingen, compliment! Verantwoordelijk en
bewust van de situatie.
Voor de leerlingen fijn; zo hebben ze weer een stukje van het PTA afgerond.
Voor ons fijn; om te zien dat er gehoor wordt gegeven aan onze oproep.
De resultaten van deze toetsen staan 3 april in magister.
Hoe gaan we verder?
We zijn voornemens om met dezelfde organisatie nog een ronde te houden voor de
meivakantie. Voorwaarde is dat dit nog steeds wordt toegestaan door OCW, RIVM en
OMO. Mocht hierin iets veranderen, dan zullen wij dit communiceren.

Wat willen we gaan doen?
• In de week van 6 april inventariseren we welke leerlingen van MAVO4 iets
willen herkansen
• 14 april, toets Maatschappijkunde/BUS (917+919) voor MAVO4
• 15 april, toets Economie/MIC+BRI (922) voor MAVO4
• 15 april, toets DP Vakantiepark/CRO+KOM voor Basis4-Kader4
• 16 april, toets Natuurkunde/PET (917) voor Basis4 en MAVO4
• 17 april, herkansen voor de individuele leerling MAVO4
Ook hier geldt dat de vakdocenten van deze vakken je zullen ondersteunen tot aan het
toetsmoment, natuurlijk kun je bij hen terecht met vragen.
Mocht je tegen moeilijkheden aanlopen in je studie, weet dan dat je altijd bij je
docenten of mentor aan kunt kloppen.
We zijn er voor je!
We houden nauwlettend in de gaten wat de verdere ontwikkelingen zijn m.b.t. het
examen.
Ook bij deze wens ik u en uw kind veel gezondheid en succes de komende tijd.
Namens de schoolleiding,
met vriendelijke groet,

Dhr. P. Verberne
Afdelingsleider Bovenbouw KADER/MAVO XL
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