Asten, 19 maart 2020
Beste eindexamenleerling, beste ouders,
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, omdat het CE dat in mei gepland staat vooralsnog gewoon doorgaat. Het is daarom
fijn dat ons de mogelijkheid geboden wordt om het laatste schoolexamen toch te laten
plaatsvinden. 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.
Vooralsnog zijn de afspraken omtrent SE3 als volgt:
•
•
•
•

•
•
•
•

Van maandag 6 april tot en met woensdag 15 april, maandag 13 april is een vrije dag
i.v.m. Pasen
Het toetsrooster zal aanstaande maandag bekend worden gemaakt
Tijdens de schoolexamens zullen we ervoor zorgen dat iedereen op 1,5 meter afstand
van elkaar zit
Je mag alleen deelnemen aan een schoolexamen als je volledig klachtenvrij bent.
Mocht je volgens de richtlijnen van het RIVM of om een andere reden niet in staat zijn
om deel te nemen dan heb je tot aan de start van het CE de tijd om het schoolexamen
in te halen. We hebben hier vooralsnog 4, 5(!) en 6 mei voor gereserveerd
Ziekmeldingen moeten iedere dag voor 8.30 uur telefonisch via de telefoniste gemeld
worden
Tussen de toetsen door mag je niet op school verblijven. In een tussenuur ben je dus
verplicht om naar huis te gaan
De LSD kan gezien de huidige omstandigheden ook niet doorgaan op de geplande
datum. We hopen dat we op een later moment in het jaar nog op een feestelijke
manier afscheid van jullie kunnen nemen
De huidige maatregelen laten voorlopig niet toe dat er op school examentrainingen of
examensimulatie plaatsvinden. Ook het inzien van gemaakte toetsen is na de
bekendmaking van de cijfers van SE3 vooralsnog niet mogelijk

Hopelijk ben je volop bezig met de voorbereidingen voor je examen via onderwijs op afstand en
kunnen je docenten je ook virtueel ondersteunen op dit moment. Mocht je tegen
moeilijkheden aanlopen in je studie, weet dan dat je altijd bij je docenten, mentor of ons aan
kunt kloppen. We zijn er voor je!
Heel veel succes en gezondheid gewenst!
Met vriendelijke groet,
Katja Storm
Hanneke Moors

