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Aan de leerlingen en oudersverzorgers leerjaar 4 vmbo

 

Datum: 25 maart 2021 
Betreft: Schoolexamens leerjaar 4 vmbo 
Ref.    : KEU/SG

 

Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 

Op donderdag 8 april a.s. start de afname van de laatste schoolexamens Theorie leerjaar 4.  
Op maandag 12 april a.s. start de afname van de laatste schoolexamens voor Basis en Kader
leerjaar 4. 

Voorafgaand op vrijdag 2 april a.s. kunnen de leerlingen deelnemen aan de herkansing.
Hierover ontvangt u een aparte mail.

Bijgevoegd is het schema van afname. Noteer a.u.b. vak, dag en tijd zorgvuldig. 

Het rooster van Basis is maatwerk en zal t.z.t. zichtbaar zijn in Zermelo. De leerlingen zijn
geïnformeerd door hun docenten.  

Aanwezigheid is in deze periode erg belangrijk. Het PTA (programma van Toetsing en Afsluiting)
moet immers volledig zijn om te kunnen deelnemen aan het centraal examen. 

Leerlingen die eerdere toetsen gemist hebben vanwege b.v. ziekte, moeten deze toetsen inhalen.
Dit hoort ook bij de afronding van het schoolexamen. 

De leerlingen hebben vanaf de start van de se-week geen reguliere lessen meer. Er is wel een
verplichte mentorles opgenomen in het rooster. 
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De afname van de schoolexamens zal plaatsvinden op een veilige wijze middels inachtneming
van de RIVM- maatregelen.  

Indien een leerling ziek is, in quarantaine moet of corona-gerelateerde klachten heeft, is het
uiterst belangrijk dat vóór afname van de toets zijn/haar afwezigheid wordt doorgegeven.
Achteraf ziekmelden is niet mogelijk in het examenreglement. 

We begrijpen dat er zorgen zijn als een leerling niet aanwezig kan zijn. De verruiming van de
examenperioden en de spreiding van de examens biedt de mogelijkheid om maatwerk te bieden
daar waar nodig. 

Neem daarom a.u.b. na melding van afwezigheid bij de leerling-coördinatoren direct contact op
met de mentor als uw zoon/dochter de planning niet kan volgen. 

Donderdag 15 april (werkdag docenten) is voor bepaalde leerlingen een schoolexamendag.
 Deze dag wordt gebruikt voor het afnemen van de mondelingen examens Duits en Engels en het
CPE Kunst 2. De leerlingen die dit betreft zijn op de hoogte. 

Leerlingen K4 en T4 hebben individuele afspraken om in deze schoolexamenperiode een
mondeling examen Duits en/of Engels af te leggen. 

Vanaf 19 en 20 april starten de verplichte examentrainingen. Zie t.z.t. de dagroosters. 

 

Voor de leerlingen: 

Heb je vragen over het vak, toetsstof, voorbereiding en het PTA van een vak? Mail je vakdocent.

Heb je vragen over plannen, leren en voorbereiden in het algemeen? Mail je mentor.

Heb je vragen over hoe het georganiseerd is? Mail de betreffende afdelingsleider.

Veel succes! 

Vriendelijke groet,

 

afdelingsleiding Pax vmbo

 

 

 


