10 april 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Examennieuws
De afronding van de schoolexamens is deze week voorspoedig verlopen, ook de komende week
staan er nog verschillende activiteiten gepland. De leerlingen houden zich goed aan de richtlijnen. De
1,5 meter afstand wordt goed in acht genomen door iedereen.
Afgelopen dinsdag is de aangepaste slaagzakregeling gepubliceerd. Naar aanleiding van dat bericht
is een tijdpad voor de afronding van de schoolexamens opgesteld. Dat tijdpad vinden jullie hieronder.
Over de organisatie van de inhaalmomenten, de herkansingen en de resultaatverbetertoetsen
informeren we jullie op een later moment.
In de schoolexamenregeling van de RSG zijn twee herkansingen opgenomen voor de
eindexamenleerlingen. Vanwege de ontwikkelingen inzake het coronavirus die rond toetsweek 3 zijn
gaan spelen, hebben we gemeend leerlingen tegemoet te moeten komen. Aan alle leerlingen wordt dit
schooljaar dan ook een derde herkansingsmogelijkheid aangeboden. Voor deze derde
herkansingsmogelijkheid kunnen leerlingen een van de herkansbare toetsen uit toetsweek 3
herkansen. De medezeggenschapsraad heeft ingestemd met deze wijziging.
Datum
7 mei
11 mei
11 t/m 15 mei

18 mei
18 mei 08.0019 mei 17.00

Actie
Bijzonderheden
Schoolexamens afgerond
Bij wijzigingen: examenniveau leerlingen
doorgeven
Gecoördineerd
Inhalen schoolexamens

Eerste uitslagbepaling

Opgave herkansingen door
eindexamenleerlingen

Mentoren bellen leerlingen. Overleg over
herkansingen.

Opgave via magister
Gecoördineerd

25 t/m 29 mei

Afname herkansingen

4 juni

Uitslagdag tijdvak I

Mentoren bellen leerlingen over
uitslag. Overleg over
resultaatverbeteringstoetsen.

Tot 6 juni 09.00

Opgave resultaatverbeteringstoetsen
door eindexamenleerlingen

Opgave via magister

11 t/m 24 juni

Afname resultaatverbeteringstoetsen

Gecoördineerd

Uitslagdag tijdvak II
25 juni
29 juni
30 juni

Diploma-uitreiking als de
omstandigheden dat toelaten.

Mentoren bellen leerlingen.

1 juli

Voor wie meer wil lezen over de zaken die een rol spelen bij de afronding van de schoolexamens
verwijzen we naar de website van de rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/onderwijs/examens
Afstand leren
De afgelopen week is er contact geweest met de leerlingen van de leerlingenraad. In hun mails
vertellen zij hoe zij omgaan met de omstandigheden waar zij nu mee te maken krijgen. Mooie
persoonlijke verhalen, waarbij een rode draad zichtbaar wordt: ze missen hun schoolleventje, ze zijn
tevreden over het leren op afstand, maken zich soms toch ook zorgen en ze geven een aantal
bruikbare tips. Een aantal fragmenten willen we graag met jullie delen, ze zijn afkomstig van
verschillende leerlingen uit diverse klassen zowel uit de onder- als de bovenbouw. Natuurlijk hebben
1500 leerlingen 1500 verschillende meningen, maar een aantal zaken is waarschijnlijk wel
herkenbaar:

“Het is op dit moment wel een rare situatie i.v.m. corona. Meestal zou ik het wel hartstikke leuk vinden
als ik een dagje vrij had van school of zoiets dergelijks, maar dan kon ik ook normaal gesproken mijn
vrienden zien enz. Ik zeg dit voor de eerste keer maar ik wil heel graag weer naar school toe! Want ik
mis mijn vrienden en de gezelligheid om mij heen in de school. En buiten school kon ik afspreken en
sporten, maar nu niet meer.”
“Ik ben wel nog helemaal gezond! Niemand uit ons gezin is ziek, dus dat is wel fijn. Wel mogen we
niet meer bij mijn opa en oma langs, nou het mag wel, maar niet binnen. Dus wat we doen is bellen
via Facebook en even langs gaan. Als we langs gaan blijven wij op de stoep/weg staan en mijn opa
en oma binnen, zo kunnen we elkaar toch nog een beetje zien!”
“Ik vind het wel lekker dat ik iets langer kan uitslapen, maar ik sta wel elke dag op tijd op om een
dagritme te houden. Ik doe elke dag mijn huiswerk en lever dat op tijd in. Ik ben helemaal bij. Ik maak
mij wel zorgen om de leerlingen die onvoldoende staan voor een vak of meerdere vakken. Er worden
nog niet veel toetsen gemaakt, dus zij kunnen hun onvoldoende dan niet ophalen.”
“Ik mis ook dat de leraren bij het huiswerk wat ingeleverd is, niet de antwoorden daarna geven. Ik heb
huiswerk ingeleverd, maar ik weet niet of ik het goed doe. Gelukkig hebben we nog geen toetsen
hierover gehad.”
“Met mij gaat eigenlijk alles wel goed! Het huiswerk maken lukt wel en het is ook wel fijn om les te
krijgen in Teams. Bij sommige vakken heb je uitleg meer nodig dan andere vakken en daarom zijn niet
alle lessen verplicht. Ik vind het persoonlijk heel fijn dat niet alle lessen verplicht zijn, want sommige
vakken gaan me gewoon wat makkelijker af dan andere. Ook is het fijn dat in de niet verplichte lessen
vaak niet zoveel mensen zijn, hierdoor krijg je de kans om alle vragen die je hebt te stellen.”
“Het is inderdaad een rare tijd. De opdrachten die de docenten opgeven gaan goed. De ene docent
geeft wel meer opdrachten en huiswerk dan de andere, maar dit is normaal ook altijd al zo. De
opdrachten die moeten worden ingeleverd zijn goed te doen en er is duidelijk wat we ervoor moeten
doen.”
“De lessen via Teams moeten bij de meeste docenten nog een beetje op gang komen, maar steeds
meer lessen worden nu gegeven. Bij ons geven veel docenten niet verplichtte vragenuurtjes, waarbij
de docenten klaar zitten achter hun laptop om vragen te beantwoorden. Zelf vind ik dat dit erg goed
werken.”

“Met mij gaat het best goed. Het is inderdaad een beetje wennen om ineens online les te krijgen.
Via teams les krijgen vind ik erg fijn. Om alsnog les te krijgen wanneer het niet mogelijk is om naar
school te komen. Ik mis alleen nog de balans. De balans tussen online les krijgen en het huiswerk. Ik
zit nu ongeveer 5 a 6 uur aan mijn huiswerk per dag. En nu we voor steeds meer online lessen krijgen
heb ik het gevoel dat er nog geen goede balans gevonden is voor het huiswerk. Omdat het voor soige
vakken nog wel erg veel is. Het wordt wel steeds beter maar het is er nog niet.”
“Het is wel een beetje verwarrend in magister, want de ene docent zet het huiswerk weer in
studiewijzers en de ander doet het in agenda?! Maar ook sommige docenten reageren alleen op
berichten en willen de mail niet beantwoorden en bij andere is het andersom. Dat is soms voor mij wel
verwarrend. Verder de online lessen in teams gaan goed!”
“Ik heb steeds meer lessen via teams en voor mij werkt het heel erg goed. Iedereen is goed
verstaanbaar en de kwaliteit blijft ook niet achter, ondanks dat er bij ons thuis vier mensen de hele dag
het internet gebruiken.”
De conclusie: er worden met succes stappen gezet door leerlingen en docenten op het gebied van
leren op afstand, hier en daar zijn er zaken die we nog verder kunnen verbeteren, maar de leerlingen
stellen het contact dat zij via Teams hebben enorm op prijs. Volhouden en uitbouwen is het motto,
maar we zijn op de goede weg in deze ingewikkelde periode.
Boekenuitleen tijdens Coronacrisis
Namens Ellen en Janny van de mediatheek het volgende bericht.
Met ingang van 15 april zal de mediatheek beperkt open zijn om boeken te lenen.
Boeken kunnen alleen via de e-mail bij ons aangevraagd worden. De uitleen gaat verder als volgt:
•
•
•
•
•
•
•

Mail mediatheek@rsg-enkhuizen.nl o.v.v. naam en leerlingnummer
Medewerkers mediatheek zoeken de boeken ( of soortgelijk boek) bij elkaar en sturen een
bevestiging naar de leerling. Of wanneer een titel niet beschikbaar is een afmelding.
De leerling kan op vastgezette tijd de boeken ophalen.
Eén leerling tegelijk in de mediatheek. Naar binnen via de normale ingang, naar buiten via de
nooduitgang.
Eventueel in te leveren boeken mogen op de kar gezet worden.
Kijk voor inspiratie op http://rsgenkhuizen.bidofact.nl of zoek een titel op
www.lezenvoordelijst.nl of www.jeugdbibliotheek.nl
Normaliter lenen we vijf items per leerling uit, gezien de vakantie mag dit overschreden
worden.

Wij nemen de RIVM regels in acht, jullie ook?
Aangepaste openingstijden van de mediatheek:
15-04 09.00-12.00 uur
16-04 13.00-14.30 uur
17-04 13.00-14.30 uur
21-04 09.00-12.00 uur

Tot slot
Ik wens alle ouders en leerlingen een heel mooi paasweekeinde toe. Even een beetje afstand nemen
en ontspannen. Het is meer dan verdiend!

Blijf gezond!
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

