
 

 

Betreft Aantal mededelingen 

Breda  25 maart 2020 

 

Beste leerlingen, 

Vandaag slechts een paar berichten, voor een deel herhaling van wat we eerder 

doorgaven. We hopen dat het goed met je gaat en dat je het onderwijs op afstand al 

wat onder de knie begint te krijgen. Weet dat we jullie missen en al uitkijken naar de 

dag dat de scholen weer normaal open zijn. In de tussentijd blijven we middels deze 

berichten met jullie communiceren en houden we jullie op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. 

Voor alle leerlingen: 

Is de mediatheek open? 

De mediatheek is elke dag open van 11.00 uur tot 14.00 uur. Wanneer je klachten hebt 

(hoesten, verkouden, koorts) dan verzoeken we je om een klasgenoot te vragen om 

namens jou naar de mediatheek te komen.   

Ik heb geen computer of ander (mobile) device thuis. Wat moet ik doen? 

Laat je ouders deze week een mail sturen naar info@decampus.nl. Wij inventariseren 

hoeveel leerlingen geen computer of ander (mobile) device thuis hebben en gaan zo 

snel mogelijk op zoek naar een oplossing. 

Voor leerlingen in de examenklassen: 

Ik moet nog toetsen inhalen uit periode 3. Wanneer moet ik deze inhalen? 

Er zijn in de eerste weken van maart, toen al veel leerlingen met RIVM-klachten thuis 

moesten blijven, verschillende SE- of PTA-toetsen afgenomen in de les. Deze toetsen 

zullen nog moeten worden ingehaald. Het inhalen van deze toetsen zal kort na de 

meivakantie plaatsvinden. Eind deze week ontvang je een planning waarbij ook het 

inhalen van deze toetsen zal worden opgenomen. 

Wanneer ontvang ik het nieuwe toetsrooster? 

Alle nog af te nemen SE-onderdelen (PTA-toetsen en practica) zullen in de periode van 

6 t/m 17 april worden ingepland. We bekijken de mogelijkheden om zoveel mogelijk 

van deze onderdelen online af te nemen of andere vormen te bedenken waarop de 

eindtermen kunnen worden afgetoetst. Uiterlijk vrijdag 27 maart ontvang je van ons de 
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planning van deze SE-periode. De periode van 4 t/m 29 mei zal gebruikt worden voor 

het inplannen van inhaalmomenten en herkansingen van deze SE-periode. 

 

Hartelijke groet, 

namens de schoolleiding van de Campus, 

Caroline Klein, 

Rector 

 


