Leiden, 3 april 2020

Beste ouders en leerlingen,

Zoals jullie weten is er door de overheid besloten dat het Centraal Examen dit schooljaar niet
doorgaat. Dit betekent dat de leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten een volwaardig
diploma behalen.
Dit heeft veel gevolgen voor onze leerlingen. We hebben de tijd genomen om hierin zorgvuldige
keuzes te maken. Voor ons is het belangrijk dat alle leerlingen de kans hebben om hun
schoolexamens zo goed mogelijk af te sluiten. Daarnaast spelen de veiligheid, organiseerbaarheid en
de reglementen een rol.
Om het schoolexamen volledig af te kunnen ronden, onderscheiden we drie verschillende
onderdelen.

Uitvoeren van de laatste SE- toetsen
We willen dat in de komende tijd zo min mogelijk leerlingen in de school aanwezig zijn. Dit betekent
dat we alternatieve vormen aan zullen bieden om de laatste stof binnen het schoolexamen te
toetsen. Dit kan betekenen dat een toets mondeling wordt afgenomen of dat de toets omgezet
wordt naar een Praktische Opdracht (PO). In een enkel geval kan het zo zijn dat het niet mogelijk is
om de lesstof op afstand te toetsen. De leerlingen zullen voor deze vakken naar school komen om de
toets te kunnen maken.
Op dit moment zijn de examinatoren bezig om de PTA’s te wijzigen. Volgende week kunnen wij u
meer informatie geven over de vorm en de inhoud van de toetsen. Voor sommige vakken zal de
wijziging in het PTA iets voor de herkansbaarheid van de toetsen betekenen. PO’s zijn bijvoorbeeld
niet herkansbaar. Vanaf 14 april kunnen de eerste PO’s digitaal afgenomen gaan worden.
Uiteraard zal er rekening gehouden worden met de spreiding, belastbaarheid en voorbereidingstijd
van de leerlingen.

Inhalen van gemiste SE-werk:
Er zijn enkele leerlingen die uit voorgaande periodes nog schoolexamens niet gemaakt hebben.
bijvoorbeeld i.v.m. ziekte of bijzondere omstandigheden.
De vakdocent of Mevr. Groothuis (verzuimcoördinator) zal met de betreffende leerlingen contact
opnemen om afspraken te maken over het nog in te halen SE werk. De leerlingen zullen in kleine
groepjes op school uitgenodigd worden om het gemiste werk in te halen. Hierin nemen we
vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM in acht.
Het inhalen van de gemiste toetsen heeft voorrang op het volgen van de online lessen. Het streven is
om het inhalen van het gemiste SE-werk uiterlijk 24 april afgerond te hebben.

Herkansen:
Wanneer de laatste schoolexamens afgenomen en nagekeken zijn volgt er (conform het nieuw
opgestelde PTA) een herkansingsronde.
Enkele leerlingen hebben nog de mogelijkheid voor een extra herkansing (i.v.m. ziekte). Deze wordt
ook in deze herkansingsronde meegenomen. De leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, zullen
de komende periode door onze examensecretaris, dhr. Stronkhorst, geïnformeerd worden.

Geslaagd of gezakt:
De scholen hebben tot uiterlijk 6 juni de tijd om het schoolexamen af te ronden. Dit is inclusief de
reguliere herkansingen zoals hierboven beschreven.
Wij zijn nog in afwachting van de nieuwe zak- slaagregeling vanuit het ministerie. Zodra deze bij ons
bekend is, zullen wij de ouders en leerlingen hierover informeren.
Komende week zullen wij u verder informeren over de inhoud en vorm van de schoolexamens.

Met vriendelijke groet,
Schoolleiding Bonaventuracollege Burggravenlaan

