Aan onze eindexamenleerlingen en hun
ouder(s) / verzorger(s)

Alphen aan den Rijn, 15 mei 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Het schooljaar kent voor onze eindexamenleerlingen (én voor ons) een bijzondere en ongekende
afsluiting. In plaats van een centraal schriftelijk eindexamen, de daarbij behorende voorbereidingen
en de vaak leuke, spannende en gezellige gebeurtenissen die daarmee samenhangen, loopt de
afronding van het examenjaar anders dan verwacht.
Leerlingen hebben voor de meivakantie de mogelijkheid gekregen om hun PTA af te ronden. De
laatste toetsen zijn na de meivakantie afgenomen en het PTA is nu dus afgerond. Leerlingen, die op
dit moment nog niet op ‘geslaagd’ staan, krijgen de mogelijkheid om op korte termijn
maatwerkopdrachten te maken voor de vakken waar ze onvoldoende voor staan. Leerlingen die hun
PTA afgerond hebben en aan de slaag-zakregeling voldoen, weten eigenlijk al dat ze geslaagd zijn. Op
school wordt de komende dagen voor elke leerling bekeken of het PTA inderdaad compleet gevuld
is en de leerling aan de slaag-zak regeling voldoet.
Woensdag 20 mei: geslaagd of (nog) niet geslaagd?
Woensdag 20 mei hebben wij deze controle afgerond en bellen de mentoren hun mentorleerlingen
om de officiële uitslag mee te delen. In principe gebeurt dat vanaf 13.00 uur, tenzij de mentor iets
anders heeft afgesproken met de klas. In dit gesprek zal ook aandacht zijn voor de mogelijkheid om
in te schrijven voor de zogenaamde ResultaatVerbetertoetsen (RV-toetsen).
ResultaatVerbetertoetsen
Vanaf maandag 8 juni krijgen alle examenleerlingen (dus ook de leerlingen die geslaagd zijn) de
mogelijkheid om maximaal twee RV-toetsen te maken. Dit zijn toetsen van 120 minuten die voor een
vak over de gehele schoolexamenstof gaan. Let op: deze toetsen zijn schriftelijk en worden op school
afgenomen. Uiteraard staat veiligheid hierbij voorop en doen wij dit volledig volgens de richtlijnen
van het RIVM. Hieronder nemen we alvast de planning op. Meer informatie over het inschrijven en
onze aanpak t.a.v. het afnemen van de toetsen volgt op een later moment.
Planning RV-toetsen
20 mei
mentoren bellen leerlingen
20 t/m 25 mei inschrijven RV-toetsen via Zermelo
Vanaf 8 juni
afname RV-toetsen op school (rooster en protocol volgt later)
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Controleren en accorderen cijferlijsten
Een voorwaarde voor het kunnen uitreiken van een diploma is een akkoord van de leerlingen op hun
cijferlijst. Ook moeten leerlingen doorgeven of de titel van hun PWS correct op de cijferlijst staat en
of ze het resultaat van de rekentoets op hun diploma willen hebben. Leerlingen ontvangen daarom
komende week van onze examensecretarissen een mail met instructie voor het accorderen van hun
cijferlijst.
Diploma-uitreiking
Op dit moment denken we na over manieren om de diploma-uitreiking ‘Corona proof’ vorm te geven.
Het belooft een bijzondere opzet te worden. We houden voorlopig vast aan de al vastgestelde data.
Dinsdag 7 juli: vwo (en 5Hd)
Woensdag 8 juli: havo (m.u.v. 5Hd)
Donderdag 9 juli: mavo
Natuurlijk ontvangen leerlingen en ouders een uitnodiging met alle informatie zodra we de
organisatie helemaal rond hebben.
Leerlingen, houd je mail in de gaten!
Omdat bovenstaande zaken belangrijk zijn voor het ontvangen van een diploma, vragen we
leerlingen uitdrukkelijk hun schoolmail de komende weken goed in de gaten te houden. Aan ouders
vragen we dit expliciet met de leerlingen te bespreken.
Leeghalen kluisjes en terugbrengen bibliotheekboeken
Er volgt nog nadere berichtgeving over het leeghalen van de kluisjes en het terugbrengen van de
school- en bibliotheekboeken.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn
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