Asten, 27 maart 2020
Betreft: nieuwste SE3-voorwaarden ha5/vw6
Beste examenleerlingen en ouders,
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. De laatste
schoolexamens worden daarmee nog belangrijker dan dat ze al waren.
We hebben afgelopen dagen veel overleg gehad met jullie vakdocenten en de
leerlingenraad om te inventariseren wat de mogelijkheden en de wensen zijn om de laatste
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.
We hebben van het ministerie toestemming om aanpassingen in het PTA te doen, zolang
de verplichte domeinen al eerder getoetst zijn in de (voor)examenklassen. Op basis van
deze richtlijn hebben we het volgende besloten:
1. Mondelingen beschreven in het PTA voor de moderne vreemde
talen ha5/vw6 worden in de periode tot de meivakantie digitaal in Teams afgenomen.
Jullie worden hiervoor door je eigen vakdocent benaderd om samen tot een geschikt
moment te komen. De docent bespreekt met jullie de vorm en de inhoud van het
mondeling, omdat hier misschien een aanpassing in gedaan moet worden door
de bijzondere situatie waarin afgenomen wordt.
2. Voor het vak Engels ha5/vw6 en IB vw6 is besloten het SE3 in digitale vorm af te
nemen voor de meivakantie. Dit betekent dat jullie thuis achter de computer het SE
maken. Hiervoor zullen nog verdere instructies en voorwaarden worden opgesteld, die
komende week naar jullie toekomen. Ook hier zal de vakdocent met jullie de vorm en
inhoud van de schrijfopdracht doornemen, omdat hier misschien een aanpassing in
gedaan moet worden door de bijzondere situatie waarin afgenomen wordt.

3. Voor het vak Nederlands vw6 is ook besloten het SE3 in dit digitale vorm af te
nemen voor de meivakantie. Ook hier betekent dit, dat jullie thuis achter de computer
het SE maken. Verdere instructies en voorwaarden worden opgesteld, ontvangen jullie
komende week. Ook hier zal de vakdocent met jullie de vorm en inhoud van de
schrijfopdracht doornemen, omdat hier misschien een aanpassing in gedaan moet
worden door de bijzondere situatie waarin afgenomen wordt. Voor ha5 geldt natuurlijk
dat het SE3 met het debat al in de les is afgesloten.
4. Voor alle andere vakken geldt dat ze na de meivakantie pas worden afgenomen,
afhankelijk van de richtlijnen die dan gelden, nemen we een beslissing op welke manier
en waar getoetst gaat worden. We stellen jullie natuurlijk tijdig van het rooster hiervan
op de hoogte. We hopen in de loop van komende week hier duidelijkheid over te
hebben, waarbij we natuurlijk afhankelijk zijn van de communicatie van het RIVM en
het ministerie. Blijf voor deze vakken dus doorwerken, en ga met je docenten in
overleg hoe je je het beste kunt voorbereiden op dit allerlaatste toetsmoment. De
lessen/schoolexamentraining voor periode 4 worden voor jullie vakken een aantal
keren per week ingeroosterd, dit betekent dat vakdocenten op die momenten in ieder
geval digitaal voor jullie beschikbaar zijn. Hierover wordt volgende week ook meer
bekend.
Samenvattend:
ha5
Mondelingen MVT
Engels/IB

vw6

zelf plannen met vakdocent voor meivakantie
16 april (tijdstip volgt)

15 april (tijdstip volgt)

afgerond

17 april (tijdstip volgt)

Nederlands
Andere vakken

na de meivakantie

We hopen dat we op deze manier ervoor hebben kunnen zorgen, dat jullie alvast iets meer
houvast hebben in deze onzekere tijd. Het is voor ons lastig dat we iedere keer snel moeten
schakelen na de nieuwe berichtgevingen en dat we daardoor jullie ook niet de duidelijkheid
kunnen geven waar je naar op zoek bent. We hebben er vertrouwen in dat we de
schoolexamens samen met jullie en jullie vakdocenten/mentoren op een goede manier
kunnen afronden.
Dit is wat we voor nu kunnen communiceren, volgende week horen jullie weer meer van
ons.
We wensen jullie veel succes met de voorbereidingen, en hopen dat jullie en jullie naasten
in goede gezondheid verkeren en blijven.
Met vriendelijke groeten,
ook namens Katja Storm,

Hanneke Moors
Afdelingsleider bovenbouw

