
 

 

Betreft Update 

Breda  26 maart 2020 

 

Beste leerling, heer, mevrouw, 

 

Via deze update geven we jullie antwoorden op de vragen, die er op dit moment leven. 

Voor alle leerlingen 

Leerlingen zijn leerplichtig. Betekent dat ook dat ze verplicht zijn om volgens hun 

rooster met school bezig te zijn? Of kunnen ze op hun eigen moment het 

huiswerk maken en is het rooster eerder het moment waarop je de docent kunt 

spreken? 

Leerlingen mogen op alle momenten hun werk maken. Het lesrooster is het moment 

om contact te hebben. Leerlingen kunnen hier altijd gebruik van maken via Magister 

berichten, wetende dat de docent op dat moment online is. Docenten kunnen ook een 

interactieve Google les starten. Op dat moment moeten leerlingen volgens lesrooster 

inloggen en aanwezig zijn. Docenten geven in de Magister Agenda aan wanneer dit het 

geval is. Het is wel raadzaam om volgens de structuur van het rooster te werken.  

Mag er al getoetst worden in de niet-examenklassen? 

Nee. Wel mogen er opdrachten/taken voor een cijfer gegeven worden. In de 

voorexamenklassen wordt nog niet becijferd. We volgen hierin de richtlijnen vanuit de 

overheid. We zijn aan het onderzoeken hoe we op afstand kunnen gaan toetsen.  

De schoolsluiting is tot 6 april afgekondigd. Betekent dit dat wij op 6 april weer 

naar school kunnen komen? 

Op dinsdag 31 maart neemt de overheid een besluit over de schoolsluiting. Wij zullen 

het besluit en wat dat voor jullie betekent met jullie communiceren.   

Voor leerlingen uit de voor-examenklassen  

(Michaël klas 9, Markenhage mavo 3 en Campus havo 4, vwo 5) 

Wanneer worden er weer toetsen afgenomen in de voorexamenklassen? 

We volgen de richtlijnen vanuit de overheid. Zodra we groen licht hebben om ook de 

toetsen in de voorexamenklassen af te gaan nemen zullen we jullie snel laten weten 
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hoe we met de (gemiste) PTA-toetsen om zullen gaan. Het is belangrijk om aan de stof 

te blijven werken en de lesprogramma’s, die jullie docenten in Magister Agenda en 

Studiewijzer zetten, goed te volgen. 

Voor examenleerlingen 

(Campus havo 5 en vwo 6, Markenhage mavo 4, Michaël klas 10) 

Ik maak me zorgen over of ik nu wel zal slagen met deze nieuwe regeling? 

Zoals je weet gaat dit jaar vanwege het Coronavirus het centraal schriftelijk 

eindexamen niet door en zullen de resultaten van de schoolexamens bepalend zijn 

voor het behalen van je diploma. We kunnen ons voorstellen dat dit veel met je doet.   

Om je hierbij te helpen willen we wij met de collega’s van de Campus  

havo 5, vwo 6, mavo 4 van Markenhage en klas 10 van het Michaël college gaan kijken 

hoe we je nog kunnen helpen om je laatste SE- en PTA-toetsen zo goed mogelijk te 

maken. Als je op dit moment in de gevarenzone zit, zal je van jouw  mentor een 

vragenlijst ontvangen, waarin je kunt aangeven welke hulp je nog nodig hebt. We gaan 

dan zo snel mogelijk kijken hoe en of we je ondersteuning kunnen bieden. 

Wanneer is het toetsrooster bekend? 

Voor de Campus vwo 6 en havo 5 en Markenhage mavo 4 is het streven dat we dinsdag 

31 maart het nieuwe toetsrooster gemaakt hebben. We komen dus helaas terug op 

onze eerdere belofte om dit deze week nog rond te hebben. Dit was iets te ambitieus. 

Voor het Michaël college klas 10 zal morgen het toetsrooster bekend zijn. Ouders 

worden via de mail geïnformeerd en leerlingen via Magister Berichten.  

Hartelijke groet 

namens de Campus schoolleiding, 

Caroline Klein 

Rector 


