Informatiebulletin nr. 10
leerlingen en ouders over
onderwijs-op-afstand
20 mei 2020
beste leerlingen en ouders,
In het vorige bulletin heb je kunnen lezen dat we op het Veurs ervoor hebben gekozen om
het onderwijs-op-afstand voort te zetten vanaf 2 juni. Het onderwijs wordt op drie manieren
ingevuld :
○ we blijven de lessen digitaal en op afstand aanbieden: de lessen worden
volgens een aangepast verkort rooster in de ochtend gegeven. De digitale
lessen verzorgen we al enige tijd op deze wijze en dat geeft rust en
duidelijkheid voor iedereen.
○ we zien je elke week 1 middag op school voor mentorcontact en contact met
vakdocenten: leerlingen komen in kleine groepen op school.
○ elk vak geeft in deze periode een formatieve toets + een praktische opdracht
die wordt beoordeeld met een onvoldoende, voldoende of goed.
Wat kun je nou verwachten als je één keer per week ‘s middags naar school komt? In dit
filmpje van NOS-stories kun je zien hoe het er ongeveer aan toe zal gaan.
Volgende week delen we alle details met jullie over de veiligheid en voorzorgsmaatregelen
in en om de school. We delen dan ook het rooster met jullie, welke dag je naar school kan
komen in de middag en hoe we die middag invullen.

start lessen op 2 juni:
In verband met de examenvergaderingen vervallen in de ochtend de digitale de lessen van
de examendocenten (let op! alleen de examendocenten).
In de middag vervallen alle fysieke lessen op school. We starten met de fysieke lessen op
school op woensdagmiddag 3 juni (informatie over alle details ontvangt u volgende week).
De leerlingen dus deze dag nog niet op school te komen.

Speciale info over examenuitslag
Op dinsdag 2 juni vinden in de ochtend de examenvergaderingen plaats. Daarin stellen
we vast wie definitief is geslaagd, wie definitief is afgewezen en wie met een of twee
resultaatverbeteringstoetsen (RV’s) zich alsnog kan verzekeren van een diploma óf
deelcertificaten kan behalen.
Dit jaar bellen de mentoren uitsluitend de leerlingen die niet of nog niet geslaagd zijn. Alle
andere leerlingen vragen we om vanaf 13:00 uur thuis te zijn….voor een verrassing!
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Tijdpad examenleerlingen
Dinsdag 2 juni

Vandaag is de examenvergadering!
09.00 uur: mavo en vwo
10.00 uur: havo
De mentor belt over de uitslag met de lln.
die niet geslaagd zijn en…
voor de geslaagden… zie tekst in het gele
vlak hierboven: examenuitslag, zorg dat je
thuis bent vanaf 13.00 uur!
11.00 uur niet geslaagden worden gebeld
11.30 niet geslaagden komen op school
voor gesprek in het OLC met mentor over
rv-toets (maximaal 2) en voorlopige
cijferlijst.

Woensdag 3 juni

Uiterlijk voor 12.00 uur doet de leerling de
aanvraag voor je rv’s. Dat mogen er van de
overheid maximaal 2 zijn. Zie hiervoor de
mail die jullie uiterlijk dinsdag 2 juni krijgen.

Donderdag 4 juni

We maken vandaag het rooster van de rv’s
bekend.
4 juni is landelijk gekozen als de uitslagdag
voor examenleerlingen in Nederland. De
vlag kan dus uit als je geslaagd bent!

Vrijdag 12 juni t/m vrijdag 19 juni

In deze periode worden de rv’s gemaakt.
We gaan er vanuit dat deze op school
gemaakt kunnen worden, tenzij de situatie
verandert en dit niet meer mogelijk is. Houd
er rekening mee dat de toets in dit geval
weer digitaal wordt aangeboden.

Donderdag 25 juni

25 juni is de uitslag voor de leerlingen van
de rv-toetsen. De mentor belt de leerling
met de uitslag van het examen.

Diploma-uitreiking

Over de datum en vorm wordt nog
nagedacht en is afhankelijk van de
ontwikkelingen.
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profielwerkstukken havo en vwo
De voor-examenklassen van havo en vwo trapten deze woensdag het profielwerkstuk af. De
leerlingen gaan samen met een medeleerling (of twee) een onderwerp kiezen en de hoofden deelvragen voor hun profielonderzoek opstellen. Dit jaar kiezen we ervoor om al vóór de
start van het profielonderzoek een controlemoment in te bouwen. Dit houdt in dat een aantal
docenten de hoofd- en deelvragen gaan toetsen aan voorwaarden als inhoudelijke juistheid,
specificiteit, afbakening en haalbaarheid. Zo kunnen de leerlingen die dat willen al vanaf 15
juni beginnen met hun vooronderzoek, voordat in september de school weer van start gaat.
Dat spaart in het toch al volle examenjaar flink wat tijd.

We wensen jullie een fijn en zonnig lang weekend! Geniet van de dagen, blijf voorzichtig!
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