Heerlen, 27-3-2020
Betreft: Voortgang Schoolexamens
Middels deze brief willen we jullie uitleggen hoe het nu verder gaat m.b.t. het behalen van jullie diploma.
• Alle centrale examens (schriftelijk en praktijk) vervallen dit schooljaar.
• Je schoolexamencijfers samen bepalen of je je diploma behaalt.
• Alle schoolexamencijfers moeten compleet zijn (je PTA) om een diploma te kunnen halen.
Hoe gaat het nu verder met de schoolexamens?
• De schoolexamens die nog afgenomen moeten worden, gaan we inhalen tussen 6 april en 1 juni.
• De schoolexamens worden op een goede en veilige manier afgenomen, dit wordt maatwerk voor elke
leerling! We maken afspraken met elke leerling apart.
Welke schoolexamens moet ik nog maken en wanneer?
• Elke leerling hoort van de eigen vakdocent welke schoolexamens nog gemaakt/gedaan moeten
worden en hoe deze afgenomen worden. Dit kan zijn:
o Een opdracht die je thuis kunt maken.
o Een mondelinge afname via telefoon of computer.
o Een opdracht/toets die je op school in groepjes van maximaal 2 leerlingen en een
docent/toezichthouder moet maken/doen. Hierin volgen we strikt de richtlijnen van de
overheid en het RIVM.
• Toetsen die je nog mocht herkansen, mag je nu ook nog gewoon herkansen.
• Niet alle schoolexamens die nog gemaakt moesten worden, gaan we daadwerkelijk inhalen. Er
vervallen enkele toetsen uit het PTA. Dat gebeurt voor iedere leerling van dat niveau.
• Voor alle leerlingen houden we ons aan dezelfde regels bij dezelfde toetsen.
Wanneer ben ik geslaagd?
• De landelijke zak-slaagregeling is nog niet vastgesteld. Pas na het vaststellen van deze regeling kunnen
we per leerling bekijken hoe je ervoor staat.
• Slagen kan dus pas als:
o We de slaag-zakregeling weten.
o Je aangepaste PTA compleet is.
• Natuurlijk houden we jullie op de hoogte wanneer we meer weten.
Wat gebeurt er als ik zak?
• Als je PTA compleet is, maar je niet voldoet aan de slaag-zakregeling, ben je gezakt en heb je recht op
een herkansing.
• In juni vinden de landelijke herkansingen plaats. Ook hiervoor komt een nieuwe landelijke regeling.
En nu? Wat moet ik doen?
• Komende week hoor je van je vakdocent wat je nog moet doen. Leer hier goed voor en/of werk hier
hard aan!
• Je wordt tijdig uitgenodigd voor het maken van toetsen. Let op je rooster in SOM en je mail.
• Heb je vragen, neem dan contact op met je mentor.
Met vriendelijke groet,
T.J.M. Viguurs
Sector Directeur Herle

