BRIEF 27 MAART 2020
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Ik wil u graag voor het weekend nog op de hoogte brengen van de onderstaande zaken:
Afronding schoolexamens
De afgelopen dagen is met de secties gesproken over de afronding van de schoolexamens, over
alternatieve afnamevormen, benodigdheden en tijdspaden. Onze constatering is dat we fysieke
afnamemomenten op school nodig hebben om de schoolexamens naar behoren af te kunnen
ronden.
Nu we sinds afgelopen dinsdag weten dat we meer tijd hebben om de schoolexamens af te
ronden, kunnen we de afnamemomenten over een langere tijd uitsmeren. Dat geeft ons de
mogelijkheid om de afname van de schoolexamens anders te organiseren dan dat we afgelopen
maandag (en dinsdag) hebben gedaan waarbij we strikt de maatregelen van het RIVM blijven
naleven. Uitgangspunt daarbij is dat we steeds een minimaal aantal mensen in de school hebben
en dat een minimaal aantal mensen in een lokaal/ruimte zit. Dat betekent dat we waar nodig
lesgroepen in kleinere groepen gaan splitsen die andere begintijden van toetsen krijgen.
Omdat we niet weten hoe de situatie na 7 april of na de meivakantie zal zijn, hebben we besloten
niet verder te wachten met het inplannen van schoolexamens, zodat we de volle tijd kunnen
benutten voor de afronding van schoolexamens. Op die manier is er ook nog voldoende tijd voor
het inhalen en herkansen van schoolexamens. Voordat we hier verder over communiceren,
wachten we de landelijke berichtgeving van dinsdag 31 maart af. Op z'n vroegst geven we hier
dus aanstaande woensdag uitsluitsel over.
Van leerlingen krijgen we regelmatig de vraag of gemiste PTA-onderdelen nog ingehaald moeten
worden. Voor alle duidelijkheid: alle PTA-onderdelen moeten worden gemaakt. Dat betekent dat
alles wat nu nog open staat, hetzij door inhalen, hetzij doordat toetsen regulier nog gemaakt
moeten worden, gedaan gaat worden.
Voor het inhalen van PTA-onderdelen, zullen gecoördineerde momenten georganiseerd worden.
Anders dan in eerdere updates is vermeld, ontvangen de leerlingen en ouders van de
examenklassen dus niet eerder dan aanstaande woensdag de details over het vervolg van het
traject van de afname van het schoolexamen.
Uitstel Anglia examens
De Anglia examens die gepland stonden voor donderdag 9 april en donderdag 14 mei zijn
uitgesteld door de Anglia organisatie. Iedereen die zich heeft ingeschreven voor deze data gaat
examen doen op donderdag 18 juni. De deelnemers ontvangen tegen die tijd informatie over het
tijdstip en de locatie van afname.
Door de sluiting van de scholen biedt de organisatie extra hulp met de voorbereiding op de
examens op hun website www.anglia.nl. Wanneer u verder nog vragen heeft, kunt u contact
opnemen met Lisette Borst via l.borst@rsg-enkhuizen.nl.
Cambridge examens
Gisteravond hebben we oﬃcieel bericht gehad betreﬀende de Cambridge English (First,
Advanced, Proficiency en Business) examens.
De Cambridge English examens gaan vooralsnog gewoon door in juni. Mocht de situatie zich
voordoen dat de examens toch niet kunnen worden afgenomen, dan worden de examens
verschoven naar het nieuwe schooljaar en krijgen alle oﬃcieel aangemelde leerlingen een voucher
voor het examen waarvoor zij zijn aangemeld.
Op dit moment is de coördinator van de Cambridge examens Femke Pieters druk bezig de
aanmeldingen voor de deadline van eind volgende week voor elkaar te krijgen.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens jullie een goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer

Voorzitter College van Bestuur

