Q&A, VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER CORONA EN
SCHOOLEXAMENS Heerbeeck ouders en leerlingen
Opgesteld door het Coördinatieteam School en Corona.
Versie: woensdag 27 mei, 16.30 uur
Dit document wordt voortdurend aangepast aan de meest recente ontwikkelingen. De meest recente
informatie wordt telkens bovenaan dit document geplaatst.

Q:

27-5-2020: Op welke manier wordt de nieuwe slaag-zakregeling uitgevoerd?

A:

Het ministerie heeft besloten om de regeling aan te passen. De eerdere berichtgeving over
het berekenen van het eindcijfer is niet meer geldig. De regering heeft het volgende
besloten:
Alle vakken worden afgerond volgens het regime van de schoolexamenvakken. Een
gemiddelde van 5,49 wordt een 5,5 en dat levert een 6 als eindcijfer op.

Q:

7-5-2020: Hoe worden de herkansingen georganiseerd?

A:

- Klik hier voor de brief van 7 mei over de derde fase, tijdpad en rooster herkansingen.

Q:

15-4-2020: Hoe ziet de derde fase van de schoolexamens er uit?

A:

- Klik hier voor de brief van 15 april over de derde fase van de schoolexamens.

Q:

10-4-2020: Op welke manier wordt de nieuwe slaag-zakregeling uitgevoerd?

A:

- Klik hier voor de brief van 10 april met informatie over de nieuwe slaag-zakregeling.

Q:

7-4-2020: Op welke locatie heb ik mijn inhaaltoets?

A:

-

Alle toetsen voor 4-mavo zijn in G1.
Alle toetsen voor 5-havo zijn in G2, met uitzondering van luistervaardigheid (Duits):
deze is in de aula.
Alle toetsen voor 6-vwo zijn in G3, met uitzondering van luistervaardigheid (Duits):
deze is in de aula.

Deze informatie is ook toegevoegd onderaan het schema inhaaltoetsen in de brief van 3
april.

3-4-2020: Bericht aan eindexamenleerlingen en hun ouders met schema inhaaltoetsen.
-

Klik hier voor de brief van 3 april met schema inhaaltoetsen voor het Heerbeeck College.

2-4-2020: Bericht over afronding schoolexamens aan eindexamenleerlingen en hun ouders.
-

Q:
A:

Klik hier voor de brief van 2 april over de afronding van de schoolexamens voor het Heerbeeck
College.

1-4-2020: Gaan de schoolexamens door?
-

Q:
A:

Wat gebeurt er als je nog een schoolexamen moet inhalen?
-

Q:
A:

Alleen de na 16 maart geplande toetsen, die noodzakelijk zijn om alle verplichte
domeinen in het PTA af te dekken, gaan door.
De geplande toetsen die op afstand afgenomen kunnen worden, zullen op afstand
afgenomen worden.
Indien een geplande toets uit de oorspronkelijke toetsweek 3 niet door hoeft te
gaan, voorziet het vernieuwde PTA in een extra herkansingmogelijkheid voor dat vak
voor een eerder vastgestelde herkansbare toets uit het oorspronkelijke PTA.
De geplande schriftelijke toetsen die noodzakelijk zijn, worden op school afgenomen
onder de strikte richtlijnen van het RIVM tussen 6 mei en 20 mei.
Deze extra herkansingen zijn voorlopig gepland op 25, 26 en 27 mei

Als leerling een PTA-toets heeft gemist in de periode voor 16 maart (bijvoorbeeld
door ziekte), gaat deze inhaaltoets door.
Als de inhaaltoets op afstand kan worden afgenomen, maakt de vakdocent een
afspraak met deze leerling over de tijd en de manier waarop dit gebeurt.
Als de toets niet op afstand kan worden afgenomen, vindt de toets plaats in de
periode van 8 april tot 17 april. Het afnameschema hiervoor wordt op 3 april
gepubliceerd.

Wat gebeurt er met de overige PTA-onderdelen die na 16 maart gepland waren?
-

Voor PTA-onderdelen die na 16 maart gepland waren buiten de toetsweek,
bijvoorbeeld een praktische opdracht van LO of een mondeling voor Nederlands,
beslist de examencommissie hoe er wordt omgegaan met dit PTA-onderdeel.
De uitgangspunten daarbij zijn vergelijkbaar met hoe er omgegaan wordt met een
schriftelijke toets uit toetsweek 3.
Als het PTA-onderdeel geen meerwaarde heeft om aan alle verplichte domeinen te
voldoen, vervalt de toets. In tegenstelling tot een toets uit de toetsweek, ontstaat er
voor deze toets geen herkansingsmogelijkheid voor een ander onderdeel uit het
vak.

-

-

Q:
A:

Q:

Welke maatregelen worden er genomen in verband met corona en schoolexamens.
-

A:

We houden ons aan de geldende richtlijnen van het RIVM. Er zijn plannen gemaakt
om ervoor te zorgen dat leerlingen zich in en om de school aan de regels houden.
Bekijk hier het actieplan dat is opgesteld conform genoemde richtlijnen.

Wanneer krijgen leerlingen te horen wanneer welke schoolexamens en/of herkansingen
zijn?

A:

Q:

Heeft het PTA-onderdeel wel een meerwaarde om te voldoen aan de verplichte
domeinen, onderzoekt de examencommissie met de vakdocent de mogelijkheid tot
een afname op afstand. Een mondeling kan bijvoorbeeld prima op afstand en de
vakdocent maakt in dat geval afspraken met de leerling over de tijd en manier van
afname.
In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat er voor een vak in overleg met de
examencommissie toch een mogelijkheid geboden wordt voor een afname op
school. Ook dan hanteren we de strikte uitgangspunten van het RIVM.

Op vrijdag 3 april is het rooster bekend van de schoolherexamens voor o.a.
maatschappijleer en het rooster voor de inhaaltoetsen. Het rooster voor de
geplande toetsen volgt op 10 april.
Toetsen die op afstand worden afgenomen vallen in dezelfde periodes, maar
hiervoor maakt de docent zelf een afspraak met de leerling.

Hoe gaat de school om met de festiviteiten rondom het behalen van de diploma’s?
-

Vooralsnog houden we vast aan de eerder gepubliceerde diploma-uitreikingen begin
juli. De precieze data en tijden zijn te vinden in Magister. Over andere ’festiviteiten’,
zoals bijvoorbeeld het moment van officieel horen dat je geslaagd bent, wordt op
dit moment nagedacht. Ondanks de bijzondere situatie die nu in Nederland is
ontstaan, willen we proberen om alle leerlingen een feestelijk gevoel te geven als ze
geslaagd zijn.

Q: 30-3-2020: Tot wanneer hebben de eindexamenleerlingen les?
A:

De lessen voor de eindexamenleerlingen van het Heerbeeck College zijn tot en met vrijdag
10 april ingeroosterd. Het betreft facultatieve lessen. Dat betekent dat de leerlingen de les
niet verplicht hoeven te volgen, maar wel gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om
vragen aan de docent te stellen.
Vanaf 14 april worden de lessen voor eindexamenleerlingen niet meer ingeroosterd.
Leerlingen en docenten kunnen dan onderling afspreken wanneer er een mogelijkheid voor

leerlingen is om vragen te stellen aan de docent.

27-3-2020: Bericht over de schoolexamens
-

Klik hier voor de brief van 27 maart over de schoolexamens voor het Heerbeeck College.

