Someren, 19 maart 2020
Betreft: ruimte voor PTA leerjaar 4 – op naar het examen

Beste ouder, beste leerling,

Afgelopen zondag heeft het kabinet besloten dat de scholen voorlopig dicht moeten
vanwege het coronavirus. Sinds die tijd zijn we met zijn allen hard aan het werk om het
onderwijs op afstand op een goede manier vorm te geven. Jij als examenleerling hebt
hierin onze hoogste prioriteit.
Helaas, we leven op dit moment in onzekere tijden, dus de kans bestaat dat er nieuwe
ontwikkelingen en voorschriften op ons pad zullen komen die ervoor kunnen zorgen dat
onze plannen aangepast moeten worden, of zelfs geen doorgang kunnen vinden. Mocht
dit het geval zijn dan zal dit gecommuniceerd worden.
In Someren organiseren op school de toetsen in de grote aula, met een kleine groep en
een grote afstand tussen de leerlingen. De richtlijn van het RIVM voor thuisblijven met
symptomen blijft van kracht, wees verantwoordelijk.
1. Het inhalen van individuele PTA onderdelen die op 17 maart gepland was voor
BK4 wordt verplaatst naar 25 en/of 26 maart. Dat geldt ook voor de leerlingen
van M4.
Leerlingen/ouders worden op naam geïnformeerd via de magistermail.
Mentoren zijn op de hoogte, mocht u vragen hebben.
2. De herkansing die op 18 maart gepland was voor BK4 wordt verplaatst naar 27
maart. Leerlingen hebben hiervoor al ingetekend. Dhr. De Vrij zal de afspraak in
magister zetten.
3. Op dit moment inventariseren we welke PTA-onderdelen nog open staan en hoe
we deze kunnen afronden voordat de centrale examens beginnen. Voor de
week van 30 maart gaan we een centrale week organiseren met hierin de PTAonderdelen. Begin volgende week willen we de planning rond hebben, zodat we
deze kunnen communiceren.
4. Het CSPE tekenen op 6 en 7 april willen we door laten gaan, er wordt nu
onderzocht hoe er dat uit komt te zien. Nadere berichtgeving volgt.

5. Het CSPE voor BWI – D&P – PIE willen we laten starten zoals gepland op 6 april.
Mogelijk zullen er wat aanpassingen nodig zijn in het oorspronkelijke
programma, omdat we de groepen kleiner willen hebben volgens de richtlijnen
van het RIVM.
In de week voorafgaand aan het CSPE wordt er zoals gewoonlijk een
bijeenkomst gehouden voor de kandidaten. Ook hier geldt dat de groepen
kleiner zullen zijn.
Hopelijk ben je volop bezig met de voorbereidingen voor je examen via onderwijs op
afstand en kunnen je docenten ook ondersteunen op dit moment. Mocht je tegen
moeilijkheden aanlopen in je studie, weet dan dat je altijd bij je docenten of mentor aan
kunt kloppen.
We zijn er voor je!
We houden nauwlettend in de gaten wat de verdere ontwikkelingen zijn mbt het
examen.
Ook bij deze wens ik u en uw kind veel gezondheid en succes de komende tijd.
Namens de schoolleiding,
met vriendelijke groet,

Dhr. P. Verberne
Afdelingsleider Bovenbouw KADER/MAVO XL
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