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onderwijs havo 5 en vwo 6

Beste examenkandidaat havo5 en vwo6,

Sinds de boodschap vanuit de regering begin deze week is er veel onduidelijkheid
ontstaan. De examenkandidaten moesten naar school blijven komen, terwijl de rest van
de leerlingen thuis moest blijven. We hebben ervoor gekozen de examenkandidaten ook
deze week naar school te laten komen, zodat zij alle toetsen, presentaties e.d. gewoon
af konden ronden voor de kerstvakantie. Na de vakantie kan dan het vizier gericht
worden op de komende tentamenweek en de mondelingen.
We hebben deze dagen genomen om te onderzoeken hoe we de twee weken na de
kerstvakantie zo goed mogelijk vorm gaan geven. Het leek er even op dat
examenkandidaten naar school mochten komen. Dat vrijblijvende karakter is later
omgezet, nu moeten zij komen. Een deel van de examenkandidaten vindt dit fijn:
onderwijs op afstand is echt niet hetzelfde en zo zijn de leerlingen beter voorbereid op
de tentamens die komen. Een ander deel vindt dit minder fijn. Het voelt gek dat in een
lockdown zij toch naar school moeten. Een deel van de leerlingen heeft verder het
gevoel beter thuis te kunnen werken. Het feit dat in het protocol vanuit de regering het
verplichtende karakter wordt genoemd, maakt dat er geen keuze is.
Er was deze week veel discussie over dit verplichte karakter en ook over het te hanteren
rooster. Er is gekozen – mede door jullie inspraak – voor een 45 minuten rooster. Dit
rooster is jullie bekend en zal geen verdere vragen opleveren. Het daltonuur gaat ook
gewoon door. Met de docenten die op school zijn, zullen exclusieve daltonuren worden
vormgegeven die alleen toegankelijk zijn voor de examenkandidaten.
Dat de examenkandidaten op school mogen blijven komen, betekent dat de
tentamenweek die op 12 januari zou starten gewoon doorgang kan vinden. Mogelijk
zullen er nog wijzigingen zijn in de aanvangstijden en locatie, verder niet.

In deze tijd moeten we er het beste van maken. We hebben de ruimte in de school en
neem die dan ook. We hoeven niet op elkaar te zitten en kunnen de afstand nu zeker
prima bewaren. Bedenk ook dat veel studenten in het vervolgonderwijs al langere tijd
thuis zitten en nauwelijks nog buiten komen. We mogen in dat licht van geluk spreken
dat het onderwijs voor ons gewoon doorgang kan vinden.
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!
Hoe de rest van het jaar eruit zal zien is nog onzeker. Op dit moment is het beleid dat
de Centraal Examens dit jaar doorgaan. Er zullen indien nodig extra mogelijkheden zijn
om te herkansen.
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

