Aan de ouders/verzorgers van onze eindexamenleerlingen

Zaandam, 19 maart 2020
Kenmerk: 20-22 MvD/mb

Betreft: schoolexamens toetsperiode 3

Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen heeft ons kabinet besloten dat de schoolexamens voor
de eindexamenklassen toch doorgaan. Aan scholen is gevraagd dit zo goed als mogelijk
vorm te geven. Wat betekent dit voor de school en onze eindexamenleerlingen?
Toetsperiode 3 (TP3)
Vandaag wordt er een rooster opgesteld dat in Magister verschijnt en naar de
eindexamenleerlingen gestuurd wordt. Dit rooster wordt ook op de website geplaatst. We
maken gebruik van de mogelijkheden die minister Slob heeft geboden door daar waar
wenselijk en mogelijk de PTA’s aan te passen. Bij enkele vakken zijn de PTA’s aangepast en
is dit naar de leerlingen gecommuniceerd. Om leerlingen zo veel als mogelijk in staat te
stellen draaien we TP3 twee keer volledig in exact dezelfde vorm. Wanneer bijvoorbeeld een
leerling maandag 23 maart een schoolexamen aardrijkskunde zou moeten maken, maar ziek
is of vanuit de RIVM-richtlijnen niet naar school kan komen, wordt datzelfde schoolexamen
twee weken later opnieuw aangeboden. Dit geldt voor alle vakken waarin een schriftelijke
toets wordt afgelegd.
Herkansingen en inhaal
Om onze leerlingen recht te doen in deze moeilijke periode verruimen wij onze herkansingsen inhaalregeling. Deze aangepaste regeling is ondertussen voorgelegd aan de MR en hier
is mee ingestemd. Leerlingen worden in de gelegenheid gesteld de toetsen die zij in de
eerste toetsweek (23 maart t/m 2 april) door ziekte of vanuit RIVM-richtlijnen gemist hebben,
in te halen. Dit doen zij in de ‘herhalingsweek’, die loopt van 7 april t/m 17 april. Elke leerling
heeft recht op twee herkansingen. Wanneer een leerling al zijn toetsen maakt in de eerste
toetsweek, vindt de herkansing plaats in de tweede toetsweek. Wanneer een leerling (een
deel van) de eerste toetsweek mist en (een deel van) de tweede toetsweek inhaaltoetsen
moet maken, heeft hij nog steeds de mogelijkheid twee herkansingen in te zetten. Na de
tweede toetsweek zetten wij de laatste herkansingsmogelijkheid in. Wij bekijken nog wat hier
een handig moment voor is.

Wanneer een leerling na beide toetsweken niet al zijn SE-toetsen (tenminste) eenmaal heeft
afgelegd, is het reëel te veronderstellen dat deze leerling zijn SE-toetsen niet op tijd heeft
afgerond om (volledig) aan het centraal schriftelijk eindexamen van tijdvak 1 (7 mei t/m 20
mei) deel te nemen. Deze leerling zal derhalve (deels) aan tijdvak 2 (15 juni t/m 18 juni) deel
moeten nemen.
Opstelling toetsen
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen roosteren wij de leerlingen in de gymzalen in. Wij
kunnen hier een opstelling creëren waarbij maximaal 50 leerlingen in de zaal zitten die ca. 2
meter uit elkaar plaatsnemen. Daarnaast hebben wij extra schoonmaakmaatregelen
genomen en wordt vandaag een gedragslijn naar de leerlingen verstuurd.
Bereikbaarheid
In de komende week is de school telefonisch beperkt bereikbaar; op alle werkdagen van
08.00 tot 11.00 uur. Via de mail (administratie@zaanlands.nl) is de school goed bereikbaar.
Het is een bijzondere tijd. We werken hard en doen er alles aan het geheel zo goed als
mogelijk vorm te geven. Ons vertrouwen in de leerlingen is groot en wij wensen ze dan ook
een succesvolle examenperiode toe.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de schoolleiding

drs. M. van Dijk
Rector

