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Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers van Leerjaar 5 en 6,
Voor de herfstvakantie hebben we jullie gemaild over o.a. de aankomende toetsweek en corona.
Inmiddels is het bijna zover, graag staan we daarom nogmaals stil hierbij om jullie te wijzen op de
geldende afspraken.
Het Corona virus is voor ons allemaal een complicerende en onvoorspelbare factor. We willen
daar rekening mee houden, en tevens willen we ervoor zorgen dat leerlingen die milde klachten
hebben niet alsnog naar school komen omdat ze anders hun herkansing kwijt zouden zijn.
Daarnaast kan het zo zijn dat een leerling in quarantaine moet vanwege besmettingen in de
persoonlijke omgeving.
De herkansingsregeling zoals beschreven in het examenreglement wordt daarom op de volgende
wijze aangepast:
Leerlingen die vanwege corona-gerelateerde klachten (preventief) thuisblijven en hierdoor een SEof PTA-onderdeel missen, verliezen niet hun recht op herkansing, mits zij een bewijs kunnen
overleggen dat ze een test hebben laten afnemen.
Er zal centraal een inhaalmoment geregeld worden in de 3e week na de reguliere SE week, in de
verwachting dat leerlingen dan hun gemiste toets(en) kunnen inhalen.
Welke stappen dienen hiervoor te worden gezet:
1) Ouders melden telefonisch een leerling ziek bij de desbetreffende teamleider, ook als ze
preventief thuisblijven met milde klachten.
2) Zodra de leerling getest is mailt hij/ zij een bewijs van de test naar de administratie
(administratie@hyperionlyceum.vova.nl) . Dit moet binnen 7 dagen.
3) De administratie registreert dit en mailt een ontvangstbevestiging.
4) De Examensecretaris bepaalt op basis hiervan samen met de teamleider wie een herkansing
kwijt is en wie de herkansing behoudt. Alle leerlingen die een onderdeel gemist hebben moeten
dit op een later tijdstip inhalen.
Indien leerlingen in quarantaine moeten blijven omdat dit is opgelegd door de GGD vanwege
besmettingen in de persoonlijke omgeving, verliezen zij ook niet het recht op herkansing, mits
ouders per mail een melding hebben gedaan van deze opgelegde quarantaine bij de teamleider en
bij de administratie.
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Ook dan gelden stappen 3 en 4.
We realiseren ons allemaal dat het fijn maar ook wel bijzonder is, dat wij met alle geldende
maatregelen samen met jullie ons onderwijs zo goed mogelijk door laten gaan. Dat vraagt
mentaal best wat van iedereen en is niet eenvoudig. Samen zetten we ons in om de aankomende
SE week zo goed mogelijk te laten verlopen. We zullen dat deze keer ook doen met medewerking
van ingehuurde surveillanten, zodat we ons eigen docententeam hierin kunnen ontlasten. Jullie
zullen dus nieuwe gezichten tegenkomen bij de afname van de toetsen. We verwachten dat jullie
hen netjes zullen ontvangen en helpen waar nodig.
Omdat het belangrijk is dat jullie het perspectief dat achter de toetsweek gloort goed blijven zien,
ontvangen jullie vandaag ook de 2e Nieuwsbrief van het decanaat, samen met het formulier om
LOBverlof aan te vragen. Blijf vooruit kijken en oriënteer je op je toekomst! Dat is niet alleen
belangrijk maar vooral ook heel leuk, ook al gaat dat nu anders dan anders.
Namens alle docenten, veel succes gewenst volgende week!
Vriendelijke groet,
Ingeborg Nietzman
Teamleider Leerjaar 5 en 6
i.nietzmanvanleeuwen@hyperionlyceum.vova.nl
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