Aan onze examenleerlingen havo en vwo en hun ouders

Datum : 19 maart 2020
Betreft: laatste toetsweek gaat uitgesteld wél door, start vrijdag 27 maart
Ref. : BLY/SvK/U20-65 (2.4.06)

Beste examenkandidaten havo/vwo, geachte ouder(s)/verzorger(s),
Na de beslissing van afgelopen dinsdagmiddag van de minister dat scholen examenkandidaten
toch schoolexamens kunnen laten maken op school, hebben wij besloten dat de laatste
toetsweek voor examenkandidaten wél doorgaat.
Wij organiseren deze toetsweek van vrijdag 27 maart tot en met maandag 6 april in het gebouw
van Pax havo/vwo aan de Klepperheide.
Bij de organisatie van de toetsweek nemen wij de richtlijnen van het RIVM ter voorkoming van
verdere verspreiding van het coronavirus in acht.
Alleen toetsen die wettelijk nog vereist zijn
In de toetsweek worden alleen die toetsen afgenomen die wettelijk vereist zijn. Toelichting: per
vak is een aantal eindtermen geformuleerd die via toetsing afgedekt moeten worden. Als alle
eindtermen afgedekt zijn, is de leerling voor dat vak klaar voor het eindexamen. (Meer
informatie: www.examenblad.nl -> opleiding -> vakken -> vak -> syllabus.)
Vakken die deze eindtermen al met de andere SE’s hebben afgetoetst, zijn uit de toetsweek
gehaald. In het schema onderaan deze brief leest u welke toetsen wel doorgaan en welke niet.
Rooster
Onze roostermakers hebben hard gewerkt aan het aangepaste toetsweekrooster. In de bijlage
treft u dit aan.
Voorbereiding op de toetsen
Voorbereiding op de toetsen geschiedt via onderwijs op afstand. Itslearning is hierbij het
leidende platform.
Mondelinge schoolexamens talen
De mondelinge schoolexamens worden nu op een andere manier georganiseerd. Zie informatie
van de talendocenten in itslearning.

Broers of zussen in een vmbo-eindexamenklas?
Leerlingen van het vmbo worden vrijdag 20 maart via een aparte brief geïnformeerd over de
afspraken die gelden voor vmbo.
Geschrapte toetsen alsnog inhalen?
Als de situatie het toelaat, kijken we of we op een later moment geschrapte toetsen alsnog
kunnen laten plaatsvinden. Wij kunnen dit alleen organiseren, als de situatie dit toelaat.
Voorbereiding op het eindexamen
Als het inderdaad zo is dat de school vanaf dinsdag 7 april weer opengaat, dan is het ons
voornemen de examentraining door te laten gaan. Leerlingen kunnen zich via itslearning tot en
met zondag 29 maart inschrijven voor trainingen naar keuze. Zie eerdere berichtgeving.
Vragen
Als u een vraag heeft over het gestelde in deze brief, dan kunt u via mail contact opnemen met
de afdelingsleider van uw zoon/dochter.
Voor havo is dit t.blijdenstein@paxchristicollege.nl.
Voor vwo is dit m.dejong@paxchristicollege.nl.
Met vriendelijke groet,

T. Diepeveen
Rector a.i.
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De stof van de SE’s die doorgaan blijft ongewijzigd, behalve bij wiskunde b op havo.
*NLT: leerlingen ontvangen nog separaat bericht van NLT-docenten.

