Apeldoorn, 19 maart 2020
Beste examenleerlingen , ouders en verzorgers,

Planning van examen & examenvoorbereidingen
We willen vanuit Sprengeloo wat meer duidelijkheid geven over de organisatie van de examens in deze
bijzondere tijd. Het scheppen van duidelijkheid is niet eenvoudig, omdat we ook afhankelijk zijn van wat
de overheid hierin bepaalt. We gaan steeds uit van de aanwijzingen van de overheid. Gelukkig kunnen
we bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg ook veel zelf plannen als school.
Het Coronavirus zorgt ervoor dat we afstand moeten houden. We hebben tot en met 6 april de school
gesloten voor de lessen. Voor alle leerlingen, maar voor examenleerlingen in het bijzonder is dit storend
in het leerproces. We proberen jullie zoveel mogelijk te laten leren op afstand door digitale middelen in
te zetten. We werken vanuit Magister en m et het programma ‘Educatief Team’. We vragen jullie met
klem om je verantwoordelijkheid op te pakken en aan het leren te blijven en contact te onderhouden
met je docenten en mentor. Momenteel is de stand van zaken dat de landelijke examens gewoon
doorgaan op de afgesproken tijden met uitzondering van de praktijkexamens. Deze examens starten op
Sprengeloo dus niet op 1 april (Mavo), 6 april (Basis) en 14 april (Kader), maar worden uitgesteld tot na
de meivakantie.
Sprengeloo heeft een plan bedacht waarin we er van uit gaan dat we vanaf 7 april weer les kunnen
geven. Mocht dit anders zijn, dan passen we het plan aan en laten we jullie dat weten.
We richten ons tot 7 april op het inhalen van achterstanden van PTA-onderdelen voor het schoolexamen
én het leren van de lesstof voor het eindexamen. Dat gebeurt zoveel mogelijk thuis. We vragen je op
school te komen als het echt nodig is.
Achterstanden in opdrachten en toetsen
1. Opdrachten die nog ingehaald moeten worden zoals leesdossiers, praktische opdrachten en
verslagen moeten jullie online inleveren bij je docent. Dit moet uiterlijk 3 april afgerond zijn. Van
je vakdocent krijg je te horen of je nog iets moet inhalen.
2. Voor toetsen die nog ingehaald moeten worden, hebben we een aantal inhaalmomenten op
school. Van je vakdocent krijg je te horen of je nog iets moet inhalen en wanneer je dit moet
doen.
Voorzorgsmaatregelen
Leerlingen en medewerkers moeten klachtenvrij zijn, om op school te mogen komen. We willen niet te
veel leerlingen tegelijk op school hebben. We richten een extra gereinigde ruimte in om deze toetsen af
te nemen. Leerlingen houden minimaal 1,5 meter afstand van elkaar en van de surveillanten. De
papieren toetsen worden door de medewerkers schoon aangeleverd. Dit is in het belang van de
veiligheid voor de leerlingen en de medewerkers.

Ziekmelding
Als je ziek bent, jij of gezinsleden tot de risicogroep behoort en je niet op school kunt komen om toetsen
in te halen, dan moeten je ouders/ verzorgers per mail contact opnemen met dhr. Koopmans,
r.koopmans@sprengeloo.nl Hij neemt contact op met je ouders om een nieuwe afspraak te maken.

Afronden PTA
In deze laatste lesweken voor het examen stonden nog toetsen en opdrachten gepland. We hebben het
PTA aangepast volgens aanwijzingen van de overheid. Sommige toetsen worden vervangen door
opdrachten, andere toetsen vervallen en sommige toetsen moeten nog gemaakt worden op school.
Sommige opdrachten moeten voor 3 april thuis gemaakt zijn. Dit staat in de opdrachten die jullie van je
docent krijgen. Andere toetsen moeten vanaf 7 april op school gemaakt worden. Welke toetsen dat zijn
en hoe je je moet voorbereiden, krijgen jullie van je docent te horen. Ook krijg je van hen te horen welke
toetsen vervallen. Het aangepaste PTA staat zo spoedig mogelijk op de website.
Mondelinge examens
In de komende weken stonden ook de mondelinge examens voor Nederlands, Engels , Duits en Biologie
(basis) gepland.
•
•
•

•

De mondelinge examens voor Nederlands van kader beroepsgerichte leerweg en Mavo
vervallen.
De mondelinge examens voor Engels worden op afstand gehouden met de docent Engels. Je
docent Engels laat je weten hoe en wanneer dit gaat gebeuren.
De mondelinge examens voor Duits worden door een andere mondelinge opdracht vervangen.
Deze staan op 25 maart en 27 maart gepland en worden in magister in het rooster gezet. De
instructie ontvang je van je docent Duits.
De mondelinge examens van basisleerlingen met het vak biologie worden op school afgenomen.
Je docent biologie laat je weten hoe en wanneer dit gaat gebeuren.

Planning tot de meivakantie
datum
Vanaf nu
tot 6 april

Van 7 april
tot en met
21 april

activiteit
• Lesstof maken en leren
• Achterstallige opdrachten maken en
inleveren voor 3 april
• Achterstallige toetsen inhalen op de
aangewezen momenten
• Lessen en examentraining volgens
rooster in Magister
• De laatste toetsen van het PTA maken
• Herkansingen

opmerkingen
Is iets niet duidelijk, maak contact met
je docent en mentor

Afronden van schoolexamen

22 april
t/m 5 mei

meivakantie

Op dit moment zijn we bezig met de planning voor ná de meivakantie. Uiterlijk op maandag 6 april
neemt de overheid de beslissing over het verdere verloop van de eindexamenplanning. We laten je dit
zo snel mogelijk weten.
Hou rekening met je plannen voor bijbaantjes en vakanties in de periode na de meivakantie tot 17 juli!
Examens gaan voor!

Vragen en opmerkingen
Heb je vragen of opmerkingen over deze brief neem dan op met dhr. Koopmans via mail.
r.koopmans@sprengeloo.nl

De examencommissie van Sprengeloo

