Gevolgen Corona-maatregelen voor schoolse zaken
Veel gestelde vragen en bijbehorende antwoorden

Examens
•

Gaat SE3 nog door?
Op basis van de persconferentie van 31 maart en informatie die we eerder van de minister
ontvingen, hebben we besloten om de schriftelijke schoolexamens vanaf woensdag 8 april te
hervatten. Het toetsschema is op woensdag 1 april per mail rondgestuurd. Leerlingen die nog
een schoolexamen moeten inhalen worden apart geïnformeerd per mail.
Vanaf maandag 30 maart worden de mondelinge examens digitaal afgenomen. De betreffende
docenten hebben contact opgenomen met de leerlingen om het schema en eventuele
randvoorwaarden/spelregels te communiceren.

•

Wordt de manier waarop de schoolexamens worden afgenomen nog aangepast?
Scholen mogen de schoolexamens op school afnemen, zolang de afname voldoet aan de RIVMrichtlijnen. Scholen mogen de schoolexamens ook op een andere manier afnemen, bijvoorbeeld
digitaal en via (beeld)bellen.
Een groot deel van de schoolexamens nemen we op school af. Aanvullend op de RIVM-richtlijnen
hebben we extra veiligheidsmaatregelen genomen. Deze zijn op 1 april per mail
gecommuniceerd en bestaan bijvoorbeeld uit het besluit dat maximaal 5 leerlingen in een
toetsruimte zitten, we met gespreide inlooptijden werken, er op alle verdiepingen dispensers
met desinfecterende zeep geplaatst zijn en er gedurende de dag meermaals desinfecterende
reinigingswerkzaamheden plaatsvinden.

•

Wat moet ik doen als er schoolexamens ingepland staan en ik veel hoest of verkouden ben?
Als je ziekteverschijnselen hebt conform de RIVM-richtlijnen of als je thuis in quarantaine zit
(bijvoorbeeld omdat een gezinslid luchtwegklachten met koorts/of benauwdheid heeft of nog
niet 24 uur hiervan klachtenvrij is), kun je niet naar school komen. Je laat je op elke toetsdag
tussen 8.00 en 9.00 uur ziekmelden door je ouders. Laat ook als er andere zwaarwegende
redenen voor afmelding zijn, ouders of verzorgers voor 9.00 uur bellen.

•

Zijn de schoolexamens die op maandag 23 maart zijn afgenomen geldig?
Ja, deze toetsen zijn afgenomen onder toetsomstandigheden conform de RIVMveiligheidsvoorschriften. Vanzelfsprekend houden we de behaalde resultaten nauwlettend in het
oog en zullen we ons beraden op vervolgmaatregelen indien de resultaten hiertoe aanleiding
geven.

•

Ik moet nog schoolexamens inhalen. Komen deze te vervallen?
Nee. Gemiste schoolexamens moet je alsnog inhalen. We starten hiermee op woensdag 8 april.
Je wordt apart per mail geïnformeerd over het moment waarop je een gemist schoolexamen
inhaalt.

•

Wanneer moeten de schoolexamens definitief afgerond zijn?
Scholen hebben tot begin juni de tijd om alle schoolexamens (inclusief inhaalwerk en
herkansingen) af te ronden. De exacte datum is nog niet bekend gemaakt door de minister.

•

Op welke cijfers wordt straks gebaseerd of een leerling wel of niet geslaagd is?
Op de schoolexamencijfers.

•

Komt er een aangepaste zak-slaagregeling?
Ja. De minister heeft aangegeven zo spoedig mogelijk met deze informatie te komen.

•

Komt er een aangepaste regeling rondom de herkansingen?
Ja. De minister heeft aangegeven zo spoedig mogelijk met deze informatie te komen.

•

Gaan de examentrainingen door?
Nee. De examentrainingen die gepland stonden voor de week van 14-17 april gaan niet door.
Deze examentrainingen waren gericht op het centraal schriftelijk eindexamen en nu dit centraal
schriftelijk eindexamen vervalt, vervallen ook de examentrainingen.

•

Vanaf dinsdag 31 maart staan er lessen op ons rooster. Gaan die lessen door?
Ja. Vanaf 31 maart gaan de lessen online door. De docenten zullen deze lessen gebruiken om
jullie nog beter voor te bereiden op SE3. Vanaf dinsdag 14 april vervallen alle lessen omdat we
dan veelvuldig schoolexamens afnemen. Vanzelfsprekend kun je je docenten nog wel benaderen
met vragen over de stof.

•

Ik had erg uitgekeken naar het moment dat ik gebeld zou worden dat ik wel of niet geslaagd
ben zonder dat ik al van mijn eindcijfers op de hoogte was. Gaat de school daar iets in
organiseren?
Doordat het centraal schriftelijk examen vervalt, vervalt ook de uitslagdag waarop ’s ochtends
de normering bekend wordt en we kunnen bepalen wie er wel en niet geslaagd is. In de nieuwe
regeling bepalen je schoolexamencijfers of je wel of niet geslaagd bent. Het is dus al eerder
mogelijk om te zien of je geslaagd bent. Natuurlijk krijg je hier op een gegeven moment een
officiële bevestiging van. We zijn nog aan het onderzoeken hoe we dit vorm kunnen geven.

•

Gaan de diploma-uitreikingen en het examengala door?
Dat is op dit moment nog niet bekend. De veiligheidsmaatregelen van de overheid lopen op dit
moment nog tot 1 juni. Op grond van de huidige richtlijnen zouden deze bijeenkomsten niet
door kunnen gaan. We zullen onze uiterste best doen om t.z.t. een alternatieve invulling te
bedenken en/of later in dit jaar alsnog een bijeenkomst te organiseren.

Afstandsonderwijs voor alle leerlingen
•

Moet ik het werk dat in Magister staat doen?
Ja. In Magister staat wat we van je verwachten qua schoolwerk. Net zoals we in een reguliere
les van je verwachten dat je aan het werk bent, verwachten we dat je het in Magister
opgegeven werk nu ook doet.

•

Zijn online lessen verplicht?
Ja. Als een docent een online les geeft (bijvoorbeeld via Teams of Zoom), dan is je
aanwezigheid verplicht. Je aanwezigheid wordt bijgehouden en waar nodig wordt contact met
thuis opgenomen.

•

Moet mijn camera aanstaan tijdens een online les?
Ja. We willen contact kunnen maken met je tijdens een les. Dat betekent dat we elkaar aan
kunnen kijken. Je kunt als je wilt je achtergrond vervagen, maar jijzelf moet scherp in beeld
zijn.

•

Mag ik de les opnemen om hem later terug te kunnen kijken?
Nee. Hier gelden in principe de normale schoolregels. Alleen met uitdrukkelijke toestemming
van de docent is het toegestaan de les op te nemen.

•

Mag ik vragen stellen tijdens een online les?
Ja, dat kan. In Zoom kan dat bijvoorbeeld door op het knopje ‘raise hand’ te klikken. De docent
krijgt dan in beeld dat je een vraag hebt, vergelijkbaar met het opsteken van een vinger in een
gewone les. Verder kun je voor vragen ook de chat-functie gebruiken. Probeer in ieder geval te
voorkomen dat je door elkaar gaat praten in een online les. Dat maakt het voor iedereen heel
moeilijk om de les te volgen.

•

Wat moet ik doen als ik mijn schoolwerk niet snap?
Je neemt dan contact op met je vakdocent. Als er een online les wordt gegeven, kun je daar je
vragen stellen. Als er geen online les is, kun je je vraag via de chat-functie van Teams stellen of
je docent een mail sturen.

•

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
Je laat je dan door je ouders vóór 8.30 uur ziekmelden. Dat kan via de Magister app en dit kan
voor de dag zelf of voor de volgende dag.

Toetsing en bevordering (in niet-examenjaren)

•

Worden er de komende tijd toetsen gegeven?
Momenteel wordt digitaal maar een beperkt aantal toetsen afgenomen. Veel toetsen gaan
vooralsnog niet door. De minister heeft aangegeven binnenkort (uiterlijk 6 april maar
waarschijnlijk dinsdag 31 maart) met aanvullende informatie te komen over hoe toetsen
afgenomen kunnen worden. We wachten die aanvullende informatie af en besluiten dan zo
spoedig mogelijk hoe we de toetsen op een verantwoorde wijze kunnen afnemen. Onafhankelijk
daarvan adviseren we je het schoolwerk zo goed mogelijk bij te houden. Daarmee voorkom je
dat je straks een heleboel moet inhalen

•

Wordt de manier waarop de toetsen worden afgenomen nog aangepast?
De afname van de schoolexamens heeft prioriteit. Dat betekent dat, als we toetsen in het
gebouw gaan afnemen, allereerst de schoolexamens ingepland worden. Het is mogelijk dat we
de toetsen in overige leerjaren op een later moment alsnog op school afnemen of dat we deze
op een andere manier afnemen, bijvoorbeeld digitaal en via (beeld)bellen. Een aantal toetsen
wordt momenteel al digitaal afgenomen.

•

Gaat de eindtoetsweek door?
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang de periode gaat duren waarop we geen reguliere
lessen met bijbehorende toetsen kunnen geven. Nadat de minister hier duidelijkheid over heeft
gegeven, kunnen we besluiten of de eindtoetsweek door kan gaan.

•

Hoe wordt straks bepaald of ik wel of niet bevorderd kan worden naar het volgend leerjaar?
Op dit moment is nog niet duidelijk hoe lang de periode gaat duren waarop we geen reguliere
lessen met bijbehorende toetsen kunnen geven. Nadat de minister hier duidelijkheid over heeft
gegeven, kunnen we besluiten hoe we omgaan met de bevorderingsrichtlijnen. Vanzelfsprekend
houden we aan het eind van het jaar rekening met het feit dat het onderwijs in deze periode
anders is vormgegeven. Tegelijkertijd blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
school, ouders en leerling om te zorgen dat een leerling volgend jaar op de juiste plek zit.

Overig
•

Ik wil graag contact met mijn mentor of een andere leerlingbegeleider. Hoe doe ik dat?
Mentoren en andere leerlingbegeleiders willen heel graag contact met je houden om te horen
hoe het met je gaat en hoe ze je kunnen helpen. Je kunt via de mail contact opnemen met je
mentor / andere leerlingbegeleider en dan bijvoorbeeld een afspraak in Teams of Zoom maken,
zodat jullie kunnen in beeld met elkaar kunnen spreken.

•

Gaan andere vormen van begeleiding door?
We streven ernaar de begeleiding zoveel mogelijk door te laten gaan. Gesprekken met
begeleiders passend onderwijs en leerlingbegeleiders zullen waar mogelijk online of telefonisch
gevoerd worden. Ook remedial teaching en de steunlessen gaan online door.

•

Gaan excursies, workshops, werkweken en andere activiteiten door?
Tot aan de meivakantie gaan al dit soort activiteiten niet door. Eventuele niet-gemaakte kosten
verrekenen we op een later moment.

•

Wordt er les gegeven op Goede Vrijdag?
Nee. Vrijdag 10 april is Goede Vrijdag. Dit is voor de leerlingen een vrije dag. Ditzelfde geldt
voor Tweede Paasdag.

•

Blijft de meivakantie op de geplande weken staan?
Ja. De vakantieplanning blijft gehandhaafd. De meivakantie is van maandag 20 april tot en met
vrijdag 1 mei.

•

Op welke manier informeert school mij over de gang van zaken?
We sturen geregeld informatie per mail. We verwachten van leerlingen dat ze dagelijks hun
schoolmail lezen.

