BELANGRIJKE INFORMATIE

Datum: 24 maart 2020
Onderwerp: Wijzigingen in maatregelen staatsexamen HAVO

Beste ouder(s) of verzorger(s) en de leerling,
In deze brief informeren wij u en de leerling over de nieuwe maatregelen voor de
staatsexamens.
Het Ministerie van Onderwijs heeft besloten dat de centrale eindexamens dit jaar NIET
doorgaan.
De college-examens gaan vooralsnog WEL door. Dat betekent dat de schriftelijke collegeexamens en de mondelinge college-examens doorgaan.
Staatsexamenkandidaten krijgen hun diploma op basis van de resultaten van de collegeexamens.
Hieronder leest u wat deze nieuwe maatregelen voor en de leerling betekent.
● De geplande Grote Toetsen 3 op 27 en 30 maart 2020 gaan NIET door.
● Tot 1 juni 2020 volgt de leerling online lessen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden
op de schriftelijke en mondelinge college-examens.
● Als een docent de leerling wil toetsen dan gebeurt dit op afstand. De leerling hoort van
de docent hoe de leerling zich moet voorbereiden en hoe de toets wordt afgenomen.
● Als het mogelijk is, zullen we na 1 juni 2020 de lessen en voorbereiding voor de collegeexamens op school hervatten.
● De mondelinge college-examens zijn op 1, 2 en 3 juli 2020.

Let op!
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Normaal gesproken vinden de schriftelijke college-examens plaats in mei. Het is nog
onduidelijk of deze examens doorgaan in mei of dat ze naar een later moment worden
verplaatst. Zodra hier bericht over komt, zullen wij u informeren.
Deze steeds veranderende situatie is voor ons allemaal aanpassen en wennen. Maar de
gezondheid en veiligheid van de leerlin en onze medewerkers gaan voorop.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de mentor of de teamleider. Wanneer er
nieuwe wijzigingen zijn, zullen wij u en de leerling weer informeren.
We wensen iedereen gezondheid toe. Pas goed op elkaar.

Met vriendelijke groet,
C. Tetteroo
Regiodirecteur VierTaal College Amsterdam
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