BRIEF 19 MAART 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Hierbij ontvangt u voor de vijfde keer een update met betrekking tot de situatie rond het
coronavirus en wat dit betekent voor de RSG. De school heeft op dit moment 3 opdrachten:
Het bieden van leren op afstand voor alle leerlingen
Het verzorgen van het traject zodat de examenkandidaten het schoolexamen goed kunnen
afronden
Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen
We slagen er goed in op deze drie fronten resultaat te boeken en dat is volledig te danken aan de
enorme inzet van alle docenten en onderwijsondersteuners van de RSG. Het is hartverwarmend
om te zien hoe hard er gewerkt wordt en wat een enthousiasme er te zien is. We zien ook dat veel
leerlingen met enthousiasme de tanden in het werk zetten.
Afstand leren
Gisteren gaven we al aan dat het aanbieden van leren op afstand nieuw is voor onze school. We
ontdekken veel, ook vandaag weer. Om alles in goede banen te leiden is feedback heel belangrijk
voor ons. Dan kunnen we nog beter leren en weten we waar het goed gaat, maar ook krijgen we
dan zicht op waar de verbeterpunten zitten. We houden ons dus aanbevolen voor tips van
leerlingen en ouders. We horen graag van jullie!
Er kan contact op worden genomen met de mentor, maar ook de directieleden van de afdelingen
ontvangen graag deze opmerkingen. Zij zijn per mail te bereiken op de volgende wijze:
Nick Broerse, brugklassen en VMBO-tl:n.broerse@rsg-enkhuizen.nl
Jochem Scheerman, havo: j.scheerman@rsg-enkhuizen.nl
Vivi Tervoort, atheneum: v.tervoort@rsg-enkhuizen.nl
Afsluiting schoolexamen
Volgende week pakken we de draad van de schoolexamens weer op. De twee resterende
toetsdagen, maandag 16 maart en dinsdag 17 maart, van toetsweek 3 zijn verplaatst naar
maandag 23 maart en dinsdag 24 maart. Inmiddels staan de roosters voor maandag en dinsdag
op Zermelo. We vragen iedereen Zermelo goed in de gaten te houden in verband met eventuele
wijzigingen.
Daarnaast hebben we een planning gemaakt van andere schriftelijke en mondelinge
schoolexamens die nog afgerond moeten worden. De algemene planning vinden jullie hieronder.
Nog niet voor alle onderdelen zijn tijden gepland. Binnenkort zetten we ook deze onderdelen op
Zermelo. Houd Zermelo dus goed in de gaten, ook voor eventuele wijzigingen.
Dringend verzoek om absentie bij toetsen voorafgaand aan de toets altijd telefonisch te melden bij
de receptie en via een mail aan het directielid van de betreﬀende afdeling.
Daarnaast zijn er nog inleveropdrachten, praktische opdrachten etc. De vakdocenten maken met
hun leerlingen afspraken over de inleverdata en de manier van inleveren. Waarschijnlijk is dat in
veel gevallen al gebeurd. De planning van deze opdrachten is niet in het overzicht opgenomen.
Hieronder vinden jullie richtlijnen voor de afname van de schoolexamens voor de komende
weken. Omdat een aantal zaken anders loopt dan anders, is het verzoek om deze richtlijnen goed
door te nemen en ze op te volgen.
We realiseren ons dat dit een zeer bijzondere situatie is. We doen ons uiterste best om ervoor te
zorgen dat de leerlingen de schoolexamens zo goed mogelijk kunnen maken. Vanaf deze plaats
wensen we iedereen heel veel succes met de voorbereidingen van de laatste toetsen!
Planning afname schoolexamens T4-H5-A6 (stand 19 maart 2020)

In de planning zijn schriftelijke toetsen en mondelingen opgenomen die ingeroosterd moeten
worden. Inleveropdrachten, PO’s ect. lopen via vakdocenten. Die hebben we niet in de planning
hieronder opgenomen.
Datum
T4
H5
A6
Bijzonderheden
23 maart
Rooster volgens toetsweek 3
Rooster volgens toetsweek 3
Rooster volgens toetsweek 3
24 maart
Rooster volgens toetsweek 3
Rooster volgens toetsweek 3
Rooster volgens toetsweek 3
25 maart
08.15-12.35:
Mondelingen economie
13.05-14.05:
Schriftelijk schoolexamen: AK 6
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
26 maart
08.15-12.35:
Mondelingen economie
13.05-14.05:
Schriftelijk schoolexamen: Du 9
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
27 maart
08.15-09.15:
Schriftelijk schoolexamen: EN 10 (regulier Engels)
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
Volgens rooster:
Mondelingen Nederlands
30 maart
08.15-10.15:
Schriftelijk schoolexamen: A6sk14
31 maart
Afname Centraal Praktijk Examen (CPE) Kunst

08.15-12.35:
Mondelingen Frans
1 april
Afname CPE Kunst
08.15-12.35:
Mondelingen Frans
2 april
Afname CPE Kunst
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
3 april
Mondelingen Nederlands
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
6 april
Mondelingen Nederlands
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
Inhaalmoment schoolexamens
7 april
Mondelingen Nederlands
Hervatten lessen?
Hervatten lessen?
Hervatten lessen?
Opgeven herkansingen
8 april
Mondelingen Nederlands
Lessen?

Lessen?
Lessen?
9 april
Lessen?
Lessen?
Lessen?
10 april
Lessen?
Lessen?
Lessen?
14 april
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
15 april
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
Lessen?
Inhaalmoment schoolexamens
16 april
Herkansingen
Herkansingen
Herkansingen
17 april
Herkansingen
Herkansingen
Herkansingen
20 april
Lessen?
13.05-14.05:
Cijfercontrole bij mentor
Lessen?
13.05-14.05:
Cijfercontrole bij mentor
Lessen?
13.05-14.05:

Cijfercontrole bij mentor
21 april
Facultatieve lessen?
Facultatieve lessen?
Facultatieve lessen?
Speciaal voor de leerlingen van de examenklassen:
Beste leerlingen,
De komende weken ronden jullie de schoolexamens af. Omdat een aantal zaken anders dan
anders verloopt, zetten we alle aandachtspunten voor de afname van schoolexamens op een rij.
Willen jullie onderstaande punten goed doornemen en ze, wanneer van toepassing, in acht
nemen? Punt 1 tot en met 6 gelden specifiek voor de huidige situatie. Op deze manier kunnen we
de veiligheid van alle leerlingen en medewerkers van de school zo goed als mogelijk waarborgen
Uitgangspunten:
niet meer dan 15 leerlingen in een lokaal
in de Kleine Aula maximaal 45 leerlingen
je neemt de 1,5-meterafstandregel in acht
je bent zo min mogelijk in de school: als je de school binnenkomt, ga je meteen naar je
toetslokaal, na het maken van de toets ga je, als ze geen andere toetsen meer hebben, meteen de
school weer uit
als je twee toetsen hebben, kun je tussendoor terecht in het havodomein. Houd ook daar
1,5 meter afstand van iedereen.
Zorg ervoor dat je ongeveer 5 minuten voordat de toets begint, bij het lokaal bent. Houd ook als je
staat te wachten 1,5 meter afstand van andere mensen.
Ga pas naar binnen als de surveillant aangeeft dat dat mag.
Ga aan tafels zitten waarop materiaal klaar ligt.
Je vult het lokaal van achteren op. Als je als eerste het lokaal binnenkomt, ga je dus helemaal
achteraan zitten.
De materialen laat je liggen totdat je docent zegt dat je mag beginnen.
De surveillant blijft tijdens de toets voor in het lokaal staan/zitten om 1,5 meter afstand te kunnen
bewaren. Als je een vraag hebt, steek je je vinger op en wacht je tot de surveillant aangeeft dat je
je vraag mag stellen. Je kunt dus GEEN inhoudelijke vragen over de toets stellen.
Als je klaar bent met de toets, laat je je gemaakte werk afgedekt met de toets op je tafel liggen.
Als je klaar bent met de toets, mag je het lokaal verlaten. We hanteren in deze situatie dus niet de
regels van het eindexamen, in tegenstelling tot de andere toetsweken.
Je mag benodigdheden als pen, potlood, gum, rekenmachine etc. op je tafel hebben liggen. Je
etui leg je op de grond naast je tafel of je laat hem in je kluis.
Je schooltas mag je niet meenemen de toetsruimte in, ook niet als je een toets in een leslokaal
hebt. Stop je tas in je kluis of zet hem buiten de toetsruimte neer in de daarvoor bestemde rekken.
In verband met de veiligheid mogen tassen niet ‘los’ op de grond voor het toetslokaal neergezet
worden.
In de toetsruimte (lokaal of kleine aula) mogen géén mobiele telefoons, smart watches, iPads of
andere zendapparatuur aanwezig zijn. De apparaten mogen ook niet op een tafel in de
toetsruimte neergelegd worden, je moet je spullen echt in je kluis stoppen of thuis laten.
Je mag tijdens de toets alleen papier gebruiken dat door de school beschikbaar is gesteld. Neem
dus geen eigen kladpapier mee.
Een kwartier na begin van de toets mag je het toetslokaal nog in. De eindtijd van de toets blijft
zoals die is vastgesteld.
Het bieden van opvang aan leerlingen van ouders met vitale beroepen
Het aantal leerlingen dat gebruik maakt van de opvangmogelijkheid is zeer beperkt. Toch vinden
we het als RSG heel belangrijk dat we deze mogelijkheid bieden aan de ouders. Op veel plaatsen
in de regio, in de zorg, bij de andere hulpdiensten, in de supermarkten, maar ook op verschillende
andere plekken doen mensen hun best om de samenleving te laten draaien onder de zware
omstandigheden die er nu zijn. Door deze opvang te bieden dragen we als school ons steentje bij
zodat anderen hun werk kunnen doen.
Tot slot

Het is al heel vaak gezegd: het zijn uitzonderlijke tijden. We slaan ons als RSG er doorheen, maar
alle inzet en energie is nodig om goed door deze periode heen te komen. Blijf allemaal gezond!
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

