Afspraken afstandsonderwijs team van de h/v bovenbouw
voor de voorexamenklassen 4h, 4v en 5v (06042020)
Beste leerlingen en ouders van de voorexamenklassen van de h/v bovenbouw,
In overleg met de leerlingen, mentoren, vakdocenten, de leerlingenraad en de MR hebben we de
lijnen voor het afstandsonderwijs voor de h/v bovenbouw verder vormgegeven. Hieronder zetten we
op een rijtje hoe we de komende weken willen gaan werken.
We hebben ervoor gekozen, in verband met de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers, om
geen groepen op school uit te nodigen. Ook heeft Minister Slob in een van zijn brieven aangegeven
de voorkeur te hebben voor het online afnemen van toetsen. Daarvoor hebben we inmiddels ook
toestemming gekregen van de MR. Het kan wel zo zijn, dat in individuele gevallen, bijvoorbeeld bij
mondelingen, wel gekozen wordt voor het fysiek op school afnemen. Wanneer dat gebeurt, hanteren
we natuurlijk de voorwaarden van het RIVM.
Veel succes bij het volgen van het onderwijs op afstand en bij de voorbereidingen van de toetsweek.

Met vriendelijke groet,
Afdelingsleiding team havo/vwo bovenbouw

Monitoren voortgang leerlingen
We gaan in de voortgang geen nieuwe dingen vragen van leerlingen. Als je van een docent gewend
bent, dat je voor hem of haar een opdracht moet maken, dan kun je dat ook nu verwachten. Als je
gewend bent dat er ruimte is om zelf de verantwoordelijkheid te dragen en je eerder ook geen
verplichte opdrachten of huiswerk hoefde te maken, gelden nu dezelfde regels.
Echter: wanneer de docent of je mentor vindt, dat je extra aandacht nodig hebt, dan kun jij wel
individueel verplicht worden om bepaalde opdrachten in te leveren. Daar krijg je dan apart bericht
over.

Informatie
Verschillende leerlingen geven bij ons aan, dat ze op dit moment nog af en toe via verschillende
kanalen informatie ontvangen. Daarom hebben we nog een keer bij de docenten onder de aandacht
gebracht, dat Magister leidend is. Daar zet de docent in wat je doet in zijn of haar lesuur. Je kunt ook
de studiewijzer volgen. Uiterlijk voor de meivakantie maken de docenten de studiewijzers voor de
rest van het jaar af.

Online lesgeven
De vakdocenten zullen vanaf volgende week tenminste 1 lesuur per week online les geven. Ze volgen
daarbij het normale lesrooster. Aanwezigheid daarbij wordt geadviseerd, maar is niet verplicht.
(Tenzij met jou natuurlijk een aparte afspraak is gemaakt, waardoor het wel wordt verplicht.)

Online toetsen
De docenten zijn bezig met het vorm geven aan het online toetsen. Ze zullen in ieder geval vooraf
met jullie de toetssoftware uitproberen. Wij hebben goede ervaring met Exam.net. Daarbij wordt
dan gevraagd om als leerling ook met je mobiel in te loggen via Teams en de camera aan te zetten.

SE-week 3 en periode 4
Deze SE-week is van 11 tot en met 15 mei. Het rooster komt uiterlijk woensdag in magister. Je ziet
daarbij ook lokalen staan. Als de scholen open mogen na de meivakantie, dan vindt de week plaats
op school. Maar we gaan er vanuit, dat de scholen dan nog gesloten zijn. Dus in principe zijn het
digitale toetsen.
Het rooster voor de schoolexamenonderdelen voor periode 4 komt in de eerste week na de
meivakantie.
De herkansing voor SE-week 3 staat gepland op 9 juni.

