BRIEF 3 APRIL
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
In deze update ontvangt u bericht vanuit de ondersteuning en vanuit de sectie Engels over het
Cambridge programma. U treft de informatie hieronder.
De afgelopen week is er veel werk verzet door de medewerkers van de RSG. Er worden flinke
stappen gezet voor onze examenleerlingen, met het leren op afstand en met het bieden van
opvang aan een aantal leerlingen. Gelukkig krijgen we als school daar ook hulp bij van buitenaf. Ik
constateer dat er sowieso op dit moment sprake is van veel saamhorigheid. Er ontstaan allerlei
initiatieven om anderen te helpen om door deze moeilijke periode heen te komen. Een mooi
initiatief kwam deze week langs om de ondernemers in Enkhuizen en omstreken te ondersteunen.
De VVV Enkhuizen is gestart met “Enkhuizen bezorgt” via https://www.enkhuizenboeit.nl/
enkhuizenbezorgt
Ik hoop dat het de ondernemers in Enkhuizen en omstreken helpt om deze ook voor hen moeilijke
periode door te komen. Door voor elkaar klaar te staan en een handje te helpen gaan we samen
de corona-crisis te lijf!
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u een goed weekend,
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur
Nieuws vanuit de ondersteuning
Langs deze weg even wat mededelingen vanuit de ondersteuning in deze bijzonder, spannende
en onvoorspelbare tijd. Iedereen is op zijn/haar manier op zoek naar hoe je met de gegeven
situatie om gaat en je leven leeft.
Hoe gaan wij in ons gezin om met deze situatie, met familie op afstand, met opa en oma, met
familie die ziek is, hoe reageren we op verlies en trouwen en geboorten en verjaardagen, hoe doen
wij de boodschappen, hoe blijf ik aan het werk en is er nog wel werk en ga zo maar door. Dit virus
heeft een impact op alle facetten van ons leven. Er zijn zoveel vragen en weinig tot geen
antwoorden.
Je ziet wel dat mensen tot creatieve oplossingen komen waardoor bepaalde zaken toch
doorgang kunnen vinden.
Wij van de ondersteuning zijn ook aan het zoeken hoe wij zo optimaal mogelijk de leerlingen
kunnen ondersteunen. Dat geldt ook voor de externe partijen die participeren in de ondersteuning.
Hieronder volgt een aantal initiatieven waar u eventueel gebruik van kunt maken.
Vanuit de GGD wordt opvoeding ondersteuning aan ouders geboden, zie de brief waarboven
staat “Corona virus en de thuissituatie”. Voor leerlingen is er een website waarop zij kunnen
chatten als zij met vragen zitten rondom het Corona virus. Dat staat in de begeleidende brief
Coronavirus “Wat kun je zelf doen als jongere?”.
Verder is er een folder van de jongerenwerkers van de SED gemeente die aangeven dat zij
beschikbaar zijn voor vragen. Zij staan op de folder met hun telefoonnummers en je kunt bellen
met wie je wilt. Het is niet meer ingedeeld per gemeente.
Als laatste is er een brief van Vrijwilligerspunt West Friesland die om mensen vraagt die
ondersteuning kunnen bieden maar ook ondersteuning biedt en dan vooral gericht op
schoolwerk.
Mochten er meer initiatieven komen die gericht zijn op onderwijs dan zullen wij u daarvan op de
hoogte brengen.

Wij wensen u veel gezonde dagen en mocht u vragen hebben dan kunt u ons altijd mailen via de
voor u bekende mailadressen.
Namens het ondersteuning team en met vriendelijke groeten,
Kuuk van der Meer,
Zorg coördinator RSG Enkhuizen
Toelatingseisen Cambridge English Programma Schooljaar 2020-2021
De uitbraak van de Corona Crisis en de maatregelen die daarop volgden hebben er in de
afgelopen weken toe geleid dat de Anglia examens zijn uitgesteld naar 18 juni, dat de afsluitende
TTO examens in Havo 3 en Atheneum 3 zijn afgelast en dat het onderwijs op afstand plaatsvindt.
Dit betekent dat het huidige schooljaar een andere afsluiting krijgt dan gebruikelijk. We krijgen
vragen over wat het eﬀect van deze situatie is op de doorstroom naar het Cambridge English
programma. In deze brief geven we daar antwoord op.
Algemeen
In het algemeen blijven de geldende toelatingseisen van kracht zoals deze zijn gecommuniceerd
op de Cambridge English informatieavond en tijdens de profieldagen. Je kunt deze teruglezen op
de site van de RSG Enkhuizen: per afdeling (Vmbo, Havo, Atheneum en International) kun je de
informatie terugvinden die voor jou van toepassing is (kijk naar het Cambridge koﬀertje).
Aanpassing in de procedure:
Mainstream Engels
De leerlingen die regulier Engels hebben gevolgd en toegelaten willen worden tot het Cambridge
English programma moeten voldoen aan de volgende eisen:
Deelname Anglia examen op 18 juni op het voorgeschreven niveau voor Vmbo (Anglia
Intermediate), Havo (Anglia Intermediate) en Atheneum (Anglia Advanced). Voor vragen kun je
terecht bij de Anglia Coordinator mevrouw Borst.
Het eindcijfer voor het vak Engels is minimaal :
Een 70 voor vmbo2
Een 75 voor havo 3
Een 80 voor atheneum 3
Een motivatie brief in het Engels
Aangezien de resultaten van de Anglia examens pas aan het begin van het nieuwe schooljaar
bekend worden gemaakt, legt het advies van de lesgevende docent gewicht in de schaal.
Tweetalig Onderwijs (Dual Language Education)
Het eindcijfer voor het vak Engels is minimaal een 70
Een door de docent voorgeschreven schriftelijke opdracht.
Een motivatiebrief in het Engels
Aangezien zowel de TTO examens aan het eind van TTO Havo 3 en TTO Atheneum 3 zijn afgelast
legt het advies van de docent gewicht in de schaal.
De leerlingen worden op basis van bovenstaande toelatingseisen voorlopig geplaatst in het
Cambridge English programma. Zoals gebruikelijk wordt rond de herfstvakantie in het nieuwe
schooljaar op basis van de behaalde resultaten en motivatie overgegaan tot definitieve plaatsing.
De motivatie brief moet uiterlijk maandag 11 Mei a.s. digitaal ingeleverd zijn bij mevrouw van
Dam (Cambridge Vmbo), mevrouw Borst (Cambridge Havo), mevrouw Clarkson (Cambridge
Business Havo), mevrouw Koning (Cambridge Atheneum) of mevrouw Pieters (Cambridge
Atheneum).
Femke Pieters,
Cambridge English Coördinator RSG Enkhuizen

