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

Nieuwkoop, 17 april 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Inmiddels zijn alle mondelingen afgenomen en hebben leerlingen die nog toetsen of po’s in
moesten leveren dat gedaan. Dan rest ons nu de laatste schoolexamens en deze gaan vanaf
woensdag 6 mei van start.
Richtlijnen RIVM
Vanzelfsprekend is de organisatie van het schoolexamens in lijn met de richtlijnen van het RIVM. In
de bijlage ‘Richtlijnen afname schoolexamens – informatie voor leerlingen’ gaan we daar verder op
in.
Hoe gaan we het aanpakken?
Hieronder vindt u de globale opzet. In de bijlage staat de precieze uitwerking. We vragen u en de
leerlingen om deze informatie goed door te nemen.
Globale opzet
• In Som vinden leerlingen wanneer en hoe laat ze op school verwacht worden.
• Let op: de toetsen worden op verschillende tijden afgenomen! Dit om te voorkomen dat
teveel leerlingen tegelijkertijd door de school lopen. Het kan dus zijn dat je klasgenoot
dezelfde toets op een ander moment moet maken.
• Leerlingen mogen niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de toets op het
schoolterrein zijn.
• Leerlingen kunnen geen gebruik maken van hun kluisje.
• Leerlingen gaan na binnenkomst direct naar het lokaal waar zij moeten zijn.
• Leerlingen moeten som goed in de gaten houden, het kan zijn dat de lokalen nog wijzigen.
Onderlinge afstand en andere maatregelen
Voor het afnemen van de toetsen worden verschillende lokalen ingezet. Onze lokalen zijn ruim
genoeg om te voldoen aan de richtlijnen van het RIVM. De afstand tussen de tafels is meer dan 2
meter en alle lokalen worden na afloop van een toetsmoment schoongemaakt. In de lokalen staan
tafels met hygiënische doekjes voor leerlingen die dat op prijs stellen. We vragen leerlingen om bij
het door de school bewegen een onderlinge afstand te bewaren van minimaal 1,5 meter.
Afwezigheid en ziekmelden
De schoolexamens hebben m.b.t. aanwezigheid nog steeds een verplichtend karakter, maar het
belangrijkste is: als je klachten hebt, blijf je thuis. Leerlingen die ziek zijn, moeten vóór de start van
de toets telefonisch ziekgemeld worden op 0172 -579216.
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Leerlingen met een medisch attest
Zeer kwetsbare leerlingen met een medisch attest blijven thuis en melden zich af bij de teamleider.
Met deze leerlingen worden andere afspraken gemaakt. Leerlingen uit 4BK melden zich bij
mevrouw Lankhaar via e.lankhaar@ashramcollege.nl. Leerlingen uit 4TL melden zich bij mevrouw
Lyklema via f.lyklema@ashramcollege.nl.
Inhalen / herkansing toetsen
Eerder is door de teamleiding gecommuniceerd dat bij afwezigheid tijdens SE-3 het recht op
herkansen komt te vervallen. Deze afspraak is uiteraard in de huidige situatie komen te vervallen.
De schoolleiding beraadt zich nog op hoe we de inhaalmomenten en herkansingen gaan
organiseren. Hierover ontvangen de leerlingen die eventueel een schoolonderzoek moeten
herkansen of inhalen later nadere informatie.
Richtlijnen afname schoolexamens
Een overzicht van alle afspraken vindt u in de bijlage. Alle leerlingen dienen deze goed door te
nemen. Alle leerlingen dienen zich aan deze afspraken te houden. Dit is in het belang van de eigen
gezondheid en die van medeleerlingen. Gebruik je gezond verstand!
We wensen alle leerlingen veel succes!

Met vriendelijke groet,
John Bakker
Locatiedirecteur Ashram College Nieuwkoop
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