Lekkerkerk, 18 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Gisteren heeft de minister aangegeven dat de leerlingen naar school mogen komen om hun
schoolexamens af te ronden.
Voor uw zoon/dochter betekent dit het volgende:
1. Van 23 t/m 27 maart zal de geplande toetsweek plaatsvinden.
2. De week van 30 maart t/m 3 april zal worden gebruikt als inhaalweek voor openstaande
onderdelen.
3. Tevens zal de herkansing op vrijdag 3 april plaatsvinden.
In deze brief vertel ik u over de gang van zaken m.b.t. punt 1.
Wat betreft de punten 2 en 3 zal ik u volgende week berichten.
In verband met de richtlijnen van de RIVM zal de toetsweek anders verlopen dan normaal.
1. Leerlingen verzamelen zich op het schoolplein van de oudbouw; tijdens de toetsmomenten
van de leerlingen van 4TL zijn zij ook daadwerkelijk de enige leerlingen die op dat moment op
school zijn.
2. Leerlingen zullen in groepen van 15 mee naar binnen worden genomen.
3. De toetsen worden afgenomen met maximaal 15 leerlingen in 1 klaslokaal.
4. Wanneer leerlingen 2 toetsen op 1 dag hebben, worden zij tussen de toetsen verdeeld over
de lokalen waarbij geldt dat ze op gepaste afstand van elkaar kunnen zitten en geldt
wederom dat er niet meer dan 15 leerlingen in 1 lokaal zitten.
5. In de bijlage vindt u het toetsrooster. De indeling is niet per klas maar per vak ingedeeld.
Leerlingen worden immers opgehaald (zie punt 1). Voor de afname van maatschappijleer zijn
de groepen op een andere manier ingedeeld. Dit omdat we zo effectief mogelijk om kunnen
gaan met de afname momenten. Deze groepen zijn tevens in de bijlage toegevoegd.
Let op:
1. Leerlingen mogen alleen naar school komen wanneer ze klachtenvrij zijn.
2. Echter, leerlingen moeten niet uit angst voor het niet behalen van hun diploma, zich
gedwongen voelen naar school te gaan.
3. Indien leerlingen ziek zijn, in thuisquarantaine zitten of een kwetsbare gezondheid hebben,
dan zullen wij deze leerlingen op een later moment in staat stellen om de schoolexamens af
te ronden.
4. Wanneer uw zoon of dochter niet naar school komt, vragen wij uw zoon/dochter af te
melden via Ellen.Boos@ozhw.nl
5. Indien u vragen heeft over het toetsrooster kunt u contact opnemen met Kirsten Rodenburg
Kirsten.Rodenburg@ozhw.nl
Met vriendelijke groet,
Mw. J.J. Verweij
Directeur Gemini College Lekkerkerk

