BRIEF 18 MAART
Beste ouders/verzorgers en leerlingen,
Hierbij ontvangt u opnieuw een update met betrekking tot de situatie rond het coronavirus en wat
dit betekent voor de RSG.
Afsluiting schoolexamen
Gisteren is vanuit het ministerie aangekondigd dat examenleerlingen de kans moeten krijgen hun
schoolexamen af te ronden. Op dit moment wordt een planning gemaakt om dit mogelijk te
maken.
De directie heeft de volgende uitgangspunten afgesproken:
-We streven naar een volledige afronding van het schoolexamen om daarmee het meeste recht te
doen aan de examenleerling.
-Het streven is het schoolexamentraject voor de meivakantie af te ronden.
-De afnamecondities worden aangepast naar de richtlijnen van de RIVM, maatregelen zoals
afname in kleine groepen, voldoende afstand (1,5 meter uit elkaar), extra hygiëne, thuisblijven bij
klachten, etc. worden uitgewerkt.
-Donderdag 19 maart wordt de planning met het tijdpad gecommuniceerd naar medewerkers en
daarna aansluitend naar ouders en leerlingen.
-Wanneer blijkt dat aanpassing van het PTA noodzakelijk is, wordt dit voorgelegd aan de MR.
Daarbij hoort dan een onderbouwing waarom gekozen wordt voor de aanpassing.
Op hoofdlijnen betekent dit het volgende: maandag 23 en dinsdag 24 maart worden de
schoolexamens die gepland stonden voor 16 en 17 maart alsnog afgenomen volgens de
tijdsplanning die er voor die dagen was.
We streven ernaar om alle schoolexamens in lokalen met niet meer dan 15 leerlingen af te nemen.
Over de afname van de schoolexamens stellen we voor leerlingen en collega's duidelijke
afspraken en richtlijnen op die gelden in deze situatie.
Na 24 maart worden de resterende schoolexamens afgenomen, hiervoor volgt op later tijdstip
nadere informatie.
Morgen wordt de planning van de toetsen verder uitgewerkt. De leerlingen ontvangen op 19 of 20
maart het definitieve toetsrooster.
Afstand leren
Vanaf vandaag is de RSG overgestapt op het bieden van leren op afstand. Er is de afgelopen
dagen hard gewerkt en daardoor komt er nu via Magister veel informatie op de leerlingen af.
We benadrukken dat niet alle opdrachten in één keer gemaakt hoeven te worden, maar dat het
wel de bedoeling is dat de leerlingen vanuit huis aan de slag gaan met het werk. Op die manier
kunnen de leerlingen voortgaan in hun leerproces en voorkomen ze dat zij met een achterstand
terugkomen op school. Voor de ouders biedt dit een mogelijkheid om ondersteuning te bieden bij
het maken van een planning om zo alle opdrachten afgerond te krijgen.
De geluiden over vertraging in verband met overbelasting van servers en netwerkapplicaties
komen via alle kanalen voorbij. Kennelijk zijn we niet alleen bij de RSG op zoek naar digitale
oplossingen voor het leren. Mocht de frustratie oplopen, dan is het misschien verstandig om eerst
een blik te werpen op www.allestoringen.nl. Dan kunt u zien of meer mensen kampen met
hetzelfde probleem.
Het aanbieden van leren op afstand op deze manier is nieuw voor onze school. We ontdekken
veel, maar lopen soms ook tegen problemen aan waarvoor we de oplossing nog niet kennen. We
kunnen het ons goed voorstellen dat de leerlingen en ook de ouders tips en tops hebben. We
horen graag de reacties over wat goed gaat of wat mogelijk nog verbeterd kan worden. Daarvoor
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 Broersen, 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
Uitstel ultimatum voor aanmelding mbo-opleiding
De einddatum voor het aanmelden voor een mbo-opleiding is, in verband met COVID-19,
uitgesteld van 1 april naar 1 mei 2020.
Leerlingen waarvoor dit geldt, hebben dus een maand extra de tijd om te kiezen en zich aan te
melden. Zie voor meer informatie onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/17/examens-middelbaar-beroepsonderwijsgaan-door
De RSG steunt de mensen die werken in de zorgsector
Vanmorgen bereikte ons de vraag van de plaatselijke huisartsen of de RSG mogelijk hulp kon
bieden door lab-jassen beschikbaar te stellen. Met een spontane actie vanuit de BINAS-hoek
lagen er een fractie later 40 lab-jassen klaar. Het is sowieso goed om even stil te staan bij alle
mensen die op dit moment waanzinnig hard moeten werken in de zorgsector. Artsen,
verpleegkundigen en verzorgenden verdienen enorm veel respect voor hun inspanning. We willen
hen graag steunen in de strijd tegen het virus!
Veel gestelde vragen met de antwoorden over de examens.
Hieronder staat een aantal veel gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden. De tekst is
afkomstig van de website van de Rijksoverheid en is alleen overgenomen waar het om relevante
vragen gaat voor de RSG Enkhuizen.
Vragen over het coronavirus en examens in het voortgezet onderwijs
Gaan de school- en praktijkexamens door?
Ja. Middelbare scholen geven voorrang aan de school- en praktijkexamens. De manier waarop zal
verschillen per school. Scholen passen maatwerk toe bij de school- en praktijkexamens.
Mogen er ook andere leerlingen dan de eindexamenleerlingen naar school komen voor het
afleggen van schoolexamentoetsen?
Alleen leerlingen die dit schooljaar het eindexamen afleggen en opgaan voor het diploma mogen
naar school komen.
Gaan de centrale examens door?
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens
toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten en duidelijk over
gecommuniceerd zodat scholen zich kunnen voorbereiden als dat nodig is. Scholen worden
hierover uiterlijk 6 april actief geïnformeerd.
Welke regels gelden er voor de school- en praktijkexamens?
Al het onderwijspersoneel en leerlingen die aanwezig zijn op school moeten volledig klachtenvrij
zijn of anders thuis blijven. Er komt voor scholen nog nadere informatie beschikbaar van het
RIVM.
Wat als een leerling ziek is of niet naar het school- of praktijkexamen kan komen?
Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen
afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Als het voor een leerling niet mogelijk is
om voor de start van het eerste tijdvak de schoolexamens af te ronden, heeft de school de
mogelijkheid om de schoolexamens door te laten lopen in het eerste tijdvak (op basis van artikel
32 uit het Eindexamenbesluit). Het schoolexamen van een vak moet zijn afgerond voordat de
leerling deelneemt aan het centraal examen van dat vak. Als al deze maatregelen geen oplossing
bieden, kunnen leerlingen ook worden doorverwezen naar het 2e tijdvak.
Wat als de cijfers voor het schoolexamen niet op tijd voor het centraal examen kunnen worden
aangeleverd?
Scholen krijgen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren
moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn. Nu moet
dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor
flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Wat als leerlingen het schoolexamen niet kunnen afronden voor de start van het centraal examen?
Voor de papieren centrale examens met een vast afnametijdstip (vmbo-tl, havo en vwo) geldt dat
de schoolexamentoetsen nog tot 10 dagen voor het eerste tijdvak (deze start op 7 mei) kunnen
worden ingehaald. Als dit niet lukt, kan de school ervoor kiezen om het PTA aan te passen (met
instemming van de MR en melding hiervan bij de Inspectie) zodat bijvoorbeeld toetsen kunnen
worden samengevoegd. In een uiterst geval kan er gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid
(artikel 3 2 van het Eindexamenbesluit) om de afname van de schoolexamens door te laten lopen
in het eerste tijdvak. Het schoolexamen van een vak moet zijn afgesloten voordat de leerling
deelneemt aan het centraal examen van dat vak.
Mag het PTA worden aangepast?
Als het vanwege de huidige situatie noodzakelijk is om het PTA aan te passen, dan mag dat. Een
voorwaarde hierbij is dat alle verplichte eindtermen gedekt worden. Om het PTA aan te passen is
toestemming van MR nodig en de school moet dit melden bij de Inspectie. De VO-raad is op dit
moment bezig met het opstellen van een handreiking over het aanpassen van het PTA.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
Met vriendelijke groet,
Eugène Kramer
Voorzitter College van Bestuur

