Aan alle leerlingen van de Campus

Betreft Update 19-mrt-20
Breda 19 maart 2020
Beste leerlingen,
In deze brief vind je antwoorden op vragen die zijn binnengekomen. Daarnaast staat er
informatie in voor de leerlingen die in de examenklassen zitten.
Voor alle leerlingen
Wat als ik snel klaar ben met de taken en opdrachten?
Docenten gaan vanaf volgende week in de studiewijzers of magister agenda extra
verrijkingsstof aanbieden en geven tips over nuttige extra bezigheden.
Voor alle examenleerlingen
Wanneer zijn de schoolexamens?
Vandaag krijg je de planning. Volgende week zijn er in ieder geval nog geen
schriftelijke toetsen. Wel kunnen er al mondelingen of practica gepland staan. Hierover
word je vandaag of morgen geïnformeerd.
Wanneer vinden de mondelingen en praktijkexamens plaats?
Je vakdocent neemt de komende dagen contact met je op via magister berichten over
de manier waarop deze onderdelen worden afgenomen.
Wat moet ik doen als ik tijdens een toets moment ziek ben?
Wij verwachten je op school tijdens de toets momenten. Ben je klachtenvrij dan dien je
aanwezig te zijn. Dit is belangrijk voor het behalen van je diploma. Wanneer je het SE
niet tijdig kunt afronden ben je aangewezen op het tweede tijdvak (eind juni).
Ziekmelden kan enkel via de officiële weg (zie het examenreglement op de website).
Wat doen jullie om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan tijdens toets
momenten?
We zijn bezig om een protocol op te stellen om ervoor te zorgen dat je op een veilige
manier je toetsen kunt maken. Hiervan word je nog op de hoogte gebracht.
Wat moet ik doen als ik nog toetsen moet inhalen, die ik de afgelopen tijd heb gemist?
Er wordt ook voor deze toetsen een inhaalmoment gepland.
Tot zover de berichtgeving voor vandaag. Succes met je schoolwerk en tot morgen.
Hartelijke groet,
ook namens de locatiedirecteuren,
Caroline Klein
Rector

