Aan de leerlingen uit 3 mavo, 4 havo, 4 vwo,
5 vwo en hun ouder(s)/verzorger(s)

Alphen aan den Rijn, 26 mei 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
In onze brief van 12 mei jl. gaven we aan dat we nadenken over de wijze waarop we dit schooljaar
op een goede manier het PTA kunnen afronden. In deze korte update informeren wij u over onze
aanpak.
Leerlingen die op 13 maart jl. niet aan de overgangsnorm voldeden, hebben de mogelijkheid om zich
te herstellen. Mentoren zijn inmiddels druk bezig met het bellen van hun mentorleerlingen. Doel van
dat gesprek is dat leerlingen te horen krijgen hoe ze ervoor staan en wat ze nog kunnen doen om zich
te herstellen wanneer dat nodig is. Mentor en leerling bepalen samen voor welke vakken dit het geval
is. Het is aan de leerling om daarna contact te zoeken met zijn/haar vakdocenten.
Schoolexamenweek 4
Tussen nu en het einde van het schooljaar krijgen de leerlingen voor elk vak naar verwachting nog
twee cijfers. De laatste schoolexamenweek (SE4) gaat daarbij vooralsnog door. De gymzalen zijn
ingericht en aan protocollen en draaiboeken om de toetsen op een veilige manier af te nemen, wordt
hard gewerkt. De vaksecties hebben de keuze om de stof voor SE4 ongewijzigd te laten of de stof van
SE3 en SE4 samen te voegen. In dat laatste geval worden leerlingen daarvan natuurlijk tijdig op de
hoogte gebracht.
Naast bovenstaande opzet onderzoeken we de mogelijkheden om leerlingen volgend jaar extra
herstelkansen te geven. Zodra daarover meer bekend is, informeren we u hierover. Berichtgeving
daarover kan echter nog even op zich laten wachten omdat dit traject, net als eerder bij de
examenklassen, via de secties, MR en inspectie loopt.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te informeren.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding

André Hol
Vestigingsdirecteur Ashram College Alphen aan den Rijn
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