Beste eindexamenkandidaten, beste ouder/verzorger,
Na onze mail van gisteren is er alweer veel gebeurd. Graag informeren we jullie wat de
nieuwe maatregelen in verband met het Corona virus voor onze school en dan met name
voor jullie betekenen. De situatie en daarmee de agenda voor jullie richting het einddiploma
is ingrijpend gewijzigd. Dat doet veel met ons allemaal. Hieronder geven we jullie een
voorlopig overzicht van de consequenties.
Afronding examen
Vanmorgen is bekend geworden dat het Centraal Eindexamen 2020 niet meer afgenomen
gaat worden. Het eindcijfer wordt nu vastgesteld op basis van het School Examen cijfer aan
de hand van een nog bekend te maken nieuwe slaag-/zakregeling.
We zijn nu bezig met de afronding van SE onderdelen die nog ingehaald moeten worden:
-Tot 6 april zal dit digitaal/op afstand plaatsvinden.
-Na 6 april zullen zo snel mogelijk de onderdelen ingehaald worden waarvoor de leerlingen
ook daadwerkelijk op school aanwezig moeten zijn.
-De laatste herkansingsronde zal nader vastgesteld worden. Dit kan plaatsvinden zodra voor
iedereen het PTA dossier compleet is. We hopen dat dit voor de Meivakantie kan starten.
We zijn ons er van bewust dat inzage in het laatst gemaakte SE en feedback hierop van groot
belang is voor de leerlingen. De examinatoren zullen feedback zoveel mogelijk klassikaal in
een online les geven en/of delen in Classroom, daarna kunnen zij indien nodig een
telefonische afspraak maken op individuele basis met de leerling.
Voor veel leerlingen lijkt het erop dat jullie nu al geslaagd zijn. Dat is natuurlijk heel fijn!
Maar, we kunnen hier nu nog geen uitsluitsel over geven, omdat de nieuwe slaag/zakregeling nog niet bekend is. Bovendien hopen we dat jullie toch aan het werk blijven om
je cijfers straks nog te verbeteren. Ook voor je klasgenoten kun je, ook op afstand, veel
betekenen door hen te helpen waar nodig. Vraag elkaar ook vooral om hulp.
We willen jullie allen, en zeker de leerlingen voor wie het slagen nog onzeker blijft, daarom
oproepen om zoveel mogelijk met het geboden programma door te gaan, lessen te volgen
op afstand, en aan het werk te blijven. Uiteraard blijven jullie vakdocenten beschikbaar voor
vragen en begeleiding, evenals jullie mentoren.
Openstelling school
Onze school blijft open. Indien een leerling thuis langdurig niet goed kan werken en hiervoor
liever naar school komt, kan contact opgenomen worden door middel van een mail aan
mentor en Teamleider.
Tot slot
Deze situatie blijft voorlopig veel van ons vragen. Pas goed op elkaar, blijf gezond en houd je
aan de instructies van de overheid. We wensen iedereen veel sterkte!
Met vriendelijke groet, namens het crisisteam en de Examen Secretarissen,
Ingeborg Nietzman-van Leeuwen

Teamleider leerjaar 5 en 6
Hyperion Lyceum
Tel. 020-5797241

