Datum

Betreft

23 april 2020

Update corona maatregelen en onderwijs Capellenborg

Beste leerling, ouders(s) en verzorger(s),

Dinsdagavond zijn er door onze minister aanpassingen aangekondigd voor de maatregelen die er in
Nederland gelden in verband met het coronavirus. De scholen voor voortgezet onderwijs zullen de
komende tijd nog niet opengaan. Dit vinden we met elkaar jammer, maar het is nu even de werkelijkheid
waarin we met elkaar leven. Dit betekent ook dat we de komende tijd, in elk geval tot 1 juni, door zullen
gaan met het onderwijs op afstand, zoals dat de laatste weken steeds meer vorm heeft gekregen. We
zullen tot 1 juni dus tussen 9.00 uur en 13.00 uur blijven lesgeven op afstand via Teams. Waar dit mogelijk
is zullen ook online toetsen kunnen worden afgenomen.
Periode na 1 juni als de scholen weer opengaan op basis van 1,5m richtlijn.
Dinsdagavond is ook door de minister benoemd dat het voortgezet onderwijs zich moet gaan
voorbereiden op het opengaan na 1 juni. Met daarbij de voorwaarde dat er 1,5m afstand moet worden
gehouden tot elkaar. Dit zal een uitdaging gaan worden, in elk geval zijn we blij om dan alle leerlingen
weer in school te zien! Naast het online lesgeven, kunnen er weer lessen fysiek op school worden
gegeven en we gaan kijken welk maatwerk er verleend kan worden in de begeleiding van onze leerlingen.
Het schoolexamen
In de jaarplanning zal de toetsweek van maandag 8 juni tot en met vrijdag 12 juni blijven staan en fysiek
op school worden afgenomen, volgens de dan geldende richtlijnen van het RIVM. De mogelijkheid tot
herkansen blijft natuurlijk bestaan. Bij ziekte zal het gemiste schoolexamen ingehaald kunnen worden en
ook nog worden herkanst. Tevens wordt de mogelijkheid geboden om naast je reguliere herkansing een
extra vak te herkansen. Op deze manier kun je dus twee vakken herkansen uit de laatste toetsweek.
Overgang naar eindexamenjaar
Elk schooljaar vindt er een overgangsvergadering plaats, om onze leerlingen zorgvuldig te plaatsen voor
het volgende schooljaar. Dat zullen wij dit jaar ook gaan doen. We zullen daarin onze doorstroomnormen
blijven hanteren. In onze doorstroomregeling zit ruimte om leerlingen te bespreken, op basis van
bijzondere omstandigheden. Deze situatie is een bijzondere omstandigheid en zal dus ook mee worden
genomen tijdens de bespreking van leerlingen.
Er zal tijdens deze vergadering zorgvuldig een afweging worden gemaakt op basis van 3 criteria wanneer
een leerling besproken moet worden:
•
Cijferlijst t/m 15 maart, daarna is de school gesloten.
•
Ontwikkeling/inzet tijdens de periode van het onderwijs op afstand.
•
Resultaat van de afsluitende toetsweek.

Hoe zien de laatste weken eruit?
Onderwerp
Meivakantie
Voorbereiding op SE4 op afstand
Hemelvaart
Voorbereiding op SE4 op afstand
Pinksteren
Voorbereiding SE4 op school en op afstand

Datum
Donderdag 23 april t/m
woensdag 6 mei
Donderdag 7 mei t/m
vrijdag 29 mei
Donderdag 21 mei en vrijdag
22 mei
Donderdag 7 mei t/m
vrijdag 29 mei
Maandag 1 juni

Inhalen van schoolexamen door ziekte

Dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5
juni
Maandag 8 juni t/m vrijdag
12 juni
In de week van 15 juni

Doorgeven herkansing(en) via gebruikelijke manier

Uiterlijk donderdag 18 juni

Herkansingen SE4

Maandag 22 juni en
dinsdag 23 juni
Maandag 29 juni en
dinsdag 30 juni.

Toetsweek SE4

Besluit overgang

Tot slot
Wij merken als team en na het contact vandaag met leerlingen dat het teleurstellend is dat we nog niet
met elkaar op school mogen komen. Na de meivakantie zal de mentor hier ook aandacht aan besteden
om de laatste periode op afstand de motivatie vast te houden. We kunnen trots zijn op de manier hoe
leerlingen, ouders en ons team op afstand van elkaar maar ook echt met elkaar deze periode invulling
geven! Houd vol en bewaar afstand!
Met vriendelijke groet,
Capellenborg

S.F. Metsemakers
Directeur
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