Alkmaar, 18 december 2020

Ons kenmerk: 20.303/GRIW/harm
Onderwerp:
onderwijs havo 4 en vwo 4 en 5

Beste leerling havo 4 en vwo 4 en 5,
Sinds de boodschap vanuit de regering begin deze week is er veel onduidelijkheid
ontstaan. De examenkandidaten moeten naar school blijven komen, terwijl de rest van
de leerlingen thuis moet blijven.
In het protocol van de overheid staat dat leerlingen in de voorexamenklassen wel naar
school mogen komen om toetsen te maken. Dit geldt ook voor 4 vwo. We kunnen alle
toetsen wel op blijven schuiven, maar dat zorgt voor een onevenredige verdeling van de
werkdruk in het schooljaar. Daar zijn jullie niet mee geholpen. Verder zorgt de
voortgang van het toetsrooster ervoor dat de leerlingen tijdens de online lessen zo
gemotiveerd mogelijk zullen zijn.
Er is gekozen – mede door jullie inspraak – voor een 45 minuten rooster. De daltonuren
online zijn facultatief en kunnen worden gebruikt om de docenten vragen te stellen. De
docenten die op school zijn voor de examenklassen zullen uitsluitend daltonuren geven
voor de examenkandidaten.
De toetsen zullen in de middag worden gegeven en we houden vast aan het officiële
toetsrooster. We zullen de toetsen zo organiseren dat jullie geen nauw onderling
contact hebben. De toetsen zullen we vanaf 15.00 uur inplannen. Mocht je om deze
reden niet het hele 7e uur online in de les aanwezig kunnen zijn, neem dan vooraf
contact op met de docent en met mij.
De toets van afgelopen woensdag zal opnieuw worden ingeroosterd. Op woensdag 6
januari voor havo 4 Nederlands en voor 5 vwo Maatschappijleer. 4 vwo scheikunde en
geschiedenis gaan naar woensdag 13 januari. Tijdstip volgt!

Aangezien de school grotendeels leeg is, kunnen we hier ook de ruimte voor nemen en
de onderlinge afstand organiseren. Tijdstip en locatie worden op een later tijdstip
bekend gemaakt.
Wij vragen jullie met klem de RIVM-regels in acht te nemen. Lukt dat tijdens de
kerstvakantie niet, dan ben je niet welkom op school. Ook bij klachten blijf je uiteraard
thuis. Op school draag je een mondkapje, totdat je in de les op je plek zit. Ook jij bent
verantwoordelijk voor de gezondheid van je medeleerlingen én van je leraren en de
andere medewerkers die voor jou de school open houden!
Voor nu eerst genieten van een welverdiende vakantie. De beste wensen en we hopen op
een gezond 2021!
Met vriendelijke groet namens team havo-vwo bovenbouw,
Wilko Gruizinga

