Amsterdam, 18 februari 2021

Betreft: bovenbouw informatie voor na de voorjaarsvakantie

Beste ouders en leerlingen van leerjaar 3 en 4,
Zoals wij de afgelopen maanden gemerkt hebben, is niets zo veranderlijk als de Covid-maatregelen
en de weersvoorspellingen. De dagelijkse veranderingen vragen om flexibiliteit van alle partijen. Wij
zijn hiervoor enorm trots op onze leerlingen en collega’s.
Via de brief willen wij u, voor zover mogelijk, op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom
het openen van de scholen en de periode na de Voorjaarsvakantie.
Het openen van de scholen
De overheid heeft aangegeven dat de scholen tot 1 maart online onderwijs horen te verzorgen,
behalve voor examenleerlingen en kwetsbare leerlingen. Vanaf de kerstvakantie hebben wij dit vorm
gegeven door hybride onderwijs (online en fysiek) in de vorm van A- en B-weken aan te bieden voor
de examenleerlingen. De derdejaarsleerlingen volgen online les, behalve op de donderdag. Dan
worden praktijkvakken onderwezen. Voor 3M is dit op de dinsdag georganiseerd. Daarnaast hebben
wij een noodopvang gecreëerd voor leerlingen uit de onderbouw en de bovenbouw.
Wij verwachten tijdens de voorjaarsvakantie meer duidelijkheid te krijgen over de maatregelen voor
na de vakantie. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij dat intern in de school organiseren en met
u communiceren. De eventuele nieuwe maatregelen zullen niet direct na de vakantie worden
ingevoerd.
Toetsweken
Van 8 maart tot en met 19 maart zullen de leerlingen uit leerjaar 3 en 4 toetsen maken in de
toetsweken. Leerlingen zullen verspreid worden over meerdere lokalen om zo de 1,5 meter te
kunnen waarborgen. Het zijn twee toetsweken geworden in plaats van één, om de toetsen voor de
leerlingen iets meer te kunnen spreiden en ook om alles rond het schoolexamen van leerjaar 4 zo
goed mogelijk te kunnen afsluiten.
Leerlingen mogen deze periode 2 toetsen herkansen. Dit zal besproken worden na de rapportvergadering.

Keuze Werk Tijd uren (KWT)
Vanaf de week na de voorjaarsvakantie starten de KWT uren voor de leerlingen van leerjaar 3 en 4.
Zij kunnen zich facultatief inschrijven voor vakken waarbij zij extra ondersteuning willen. Het inschrijven zal gebeuren via Magister.
Eindexamens
In een aparte brief zijn alle regels met betrekking tot het eindexamen 2020-2021 gecommuniceerd
aan de ouders en leerlingen van leerjaar 4. Hierin is ook het tijdspad te vinden waarin de examens
aangeboden worden. Voor u is dat van belang om rekening te kunnen houden met het boeken van
een zomervakantie.
Examentraining
Wij snappen dat de laatste maanden van het schooljaar erg spannend zijn voor de eindexamenleerlingen. Momenteel zijn de leerlingen en docenten druk bezig met het afronden van het
schoolexamen. Na de voorjaarsvakantie zijn de toetsweken en worden de laatste onderdelen
geëxamineerd.
Na de toetsweken wordt aan de slag gegaan in de lessen met examentraining. Er zullen vele
oefenexamens gemaakt worden en ook zal de examensituatie gesimuleerd worden.
Natuurlijk willen leerlingen zich ook zelf goed kunnen voorbereiden op het examen. Na de
voorjaarsvakantie kunnen leerlingen gratis gebruik maken van www.eindexamensite.nl. Leerlingen
kunnen oefenexamens maken, de examenstof bekijken en gericht oefenen op onderwerp. Door
examens te maken zien ze welke onderwerpen meer aandacht behoeven en vervolgens kunnen ze
daar gericht op oefenen. De docenten zullen in de lessen ook aandacht besteden aan www.eindexamensite.nl en aangeven wat handig is om te maken.
Voor nu wensen wij iedereen een fijne Voorjaarsvakantie!
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