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22 mei 2020

Update corona: Diplomering

Beste leerling, ouders en verzorger(s),
Voor de meivakantie is aangegeven hoe de afronding van het schooljaar eruit zal zien. Deze week is
definitief bekend geworden dat de school weer gespreid open kan vanaf 2 juni. Dit betekent dat alle
examenkandidaten op 4 juni om 16.00uur ook daadwerkelijk hun voorlopige cijferlijst kunnen ophalen. Het
lokaal waar de leerling moet zijn zal bij binnenkomst aangegeven staan. Belangrijk om op die dag ook een
identiteitsbewijs mee te nemen. Op basis daarvan controleren we nogmaals of de gegevens kloppen die
op het diploma komen te staan.
Afgelopen week is door onze minister ook aangegeven dat vanaf 1 juli bijeenkomsten tot 100 personen
weer zijn toegestaan. Hier zijn wij enorm blij mee, want nu kunnen we per klas een officiële diplomering
organiseren. De datum voor de diplomering voor het VMBO GL en TL zal door deze datum echter wel
moeten worden verplaatst naar woensdag 1 juli 2020. Deze diplomering zal plaatsvinden aan het einde
van de middag en begin avond. De exacte tijden ontvangen jullie binnenkort in de officiële uitnodiging.
Voor de havo zal de diplomering wel blijven staan op donderdagavond 2 juli 2020. Voor deze avond volgt
ook nog een officiële uitnodiging.
Het einde van dit uitzonderlijke examenjaar komt in zicht en wij kijken uit naar de diplomering. Dan kunnen
we elkaar feliciteren, op 1,5m, met het behalen van deze mijlpaal! Voor een aantal leerlingen zijn de
komende dagen nog even spannend, voor hen veel succes met de laatste loodjes. De meeste van jullie
hebben de laatste periode van schoolexamens ondanks een andere voorbereiding goed gemaakt. De
resultaten lagen in lijn met eerder behaalde resultaten van het schoolexamen. Gezien de situatie, hebben
jullie je moeten aanpassen aan de omstandigheden, wat flexibiliteit en zelfstandigheid heeft gevraagd om
het laatste stuk onderwijs af te ronden. Het resultaat mag er zijn en verdient een groot compliment!

Met vriendelijke groet,
Capellenborg

Dhr. S.F. Metsemakers
Directeur.

