Middelharnis, 18 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,
Via het ministerie van onderwijs is gisteren bekend gemaakt dat er alleen voor leerlingen uit
examenklassen mogelijkheden worden gecreëerd om op school hun schoolexamens af te
ronden en voor te bereiden op de centrale examens. Vooral voor de praktijkvakken geeft dit
extra mogelijkheden.
Onze zorg is nu dat de examenleerlingen ook goed naar de eindstreep gebracht worden.
Om dat te bereiken is gisteren door de docenten goed nagedacht over het afstandsleren.
Daarnaast zijn we aan het bekijken welke aanpassingen er verder moeten volgen.
Leerlingen worden hierover uiteraard geïnformeerd.
●

Afstandsleren gaat door. Mondelinge examens (biologie, Engels, Duits) worden op
aangepaste wijze voorbereid. De docenten zullen met de betreffende leerlingen
hierover contact hebben.

●

Normaal moet 10 dagen voor de start van het Centraal examen de cijfers zijn
aangeleverd. Dat mag nu korter van te voren. Daarnaast blijft een Tweede Tijdvak
mogelijk en nu ook een Derde Tijdvak om examen te doen.

●

Daarnaast worden de praktische examens (CSPE’s) op school voorbereid door de
docenten die aanwezig kunnen zijn.

●

Er is extra ruimte in planning geboden om deze praktische examens af te nemen.

●

Het afronden van de schoolexamens voor de (praktische) vakken en de
voorbereiding op de centrale praktijkexamens kan nu volgens de aangepaste regels
eerder starten. Uiteraard weer afhankelijk van de gezondheid van leerlingen en
collega’s. Hierover worden de leerlingen door de docenten beroepsgericht
(profielen) geïnformeerd.

●

Blijvend is dat de school dagelijks telefonisch bereikbaar is van 8.00 tot 16.00 uur.
Docenten, mentoren, leerlingbegeleiders en teamleiders zijn per mail bereikbaar.
Mailadressen zijn te vinden op de website.

●

En mocht u gaande de komende tijd geen opvang hebben voor uw kind en heeft u
een vitaal beroep, dan kunt u dat mailen naar schoolstraat@rgomiddelharnis.nl

●

Het blijft van kracht dat u uw zoon/dochter met gezondheidsklachten zoals vermeld
door RIVM gaarne wel meldt bij de administratie (schoolstraat@rgomiddelharnis.nl)

Via de mail houden we u steeds op de hoogte van de ontwikkelingen.
Namens de schoolleiding RGO vmbo,
locatie Langeweg en Schoolstraat,
A.Krielaart
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