BRIEF 8 APRIL
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Examennieuws
Vandaag hebben we bericht ontvangen vanuit het ministerie van OCW over de examens. Er is een
servicedocument verschenen over de slaag-zakregeling voor de kandidaten die dit jaar
eindexamen afleggen. De slaag-zakregeling volgt zo veel mogelijk de bestaande regeling, naast
deze regeling geeft het document ook inzicht in het tijdpad en het kader voor de afronding van het
schooljaar voor de examenkandidaten. We gaan de documenten morgen verder bestuderen en
komen aanstaande vrijdag in een update met meer details over de regelingen. Het betekent in elk
geval dat we nu scherp zicht krijgen op de afronding van de schoolexamens. We kunnen zo op
een verantwoorde en zorgvuldige wijze, met aandacht voor het behoud van het niveau, onze
examenleerlingen de gelegenheid bieden om het schoolexamen te voltooien.
Ondertussen zijn er vandaag weer activiteiten geweest op school en digitaal op afstand ter
afronding van de derde toetsweek. Het proces verloopt goed, de leerlingen gaan heel
verantwoord om met de richtlijnen die gelden binnen en rondom de school. De 1,5 meter
afstandsregel wordt goed nageleefd en daarmee is de veiligheid van leerlingen en medewerkers,
conform de richtlijnen van het RIVM, zo goed als mogelijk gewaarborgd. Ook de komende week
en de week na de meivakantie zijn er nog afrondende activiteiten.
Afstand leren
We hebben vandaag vanuit het ministerie van OCW ook nadere informatie ontvangen over het
ondersteuningsaanbod voor het afstandsonderwijs. Op onze school zien we dat deze week door
bijna alle docenten een stap is gezet in het werken met Teams. Een aantal is hier al bijzonder
bedreven in, een aantal collega’s zet eerste stappen na de training die zij eerder deze week
hebben gevolgd. We zijn trots dat we het leren op afstand met behulp van Magister en Teams zo
weten vorm te geven. Het vergt veel creativiteit, flexibiliteit en inzet en het is goed om te horen dat
daar bij veel ouders en leerlingen waardering voor is. Met name voor het feit dat er via het
beeldscherm aandacht en contact is via Teams wordt door veel leerlingen erg gewaardeerd. We
krijgen hier bijvoorbeeld ook van de leerlingen die deel uitmaken van de leerlingenraad heel
enthousiaste en lovende berichten over. Het is duidelijk dat veel leerlingen het sociale aspect van
samen naar school gaan langzamerhand missen!
. Wij missen de leerlingen ook!
Cambridge examens
Er is, laat coördinator Femke Pieters ons weten, ook bericht ontvangen van het Cambridge Exams
Centre in Alkmaar dat Cambridge Assessment English genoodzaakt is onder druk van
ontwikkelingen in verband met de Corona crisis de examendata aan te passen. Dit betekent het
volgende:
• alle Cambridge Business examens worden verplaatst naar het najaar (voorkeur voor september)
• Cambridge Proficiency op 12 juni 2020 (written and speaking)
• Cambridge Advanced en First op 20 juni 2020 (written en speaking)
Mochten de omstandigheden het niet toelaten om deze examens af te nemen op de opgenoemde
data, dan kunnen deze kosteloos worden omgezet naar een datum in het najaar van 2020.
Ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht, aanstaande vrijdag volgt
opnieuw een update.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

