Almelo, 18 maart 2020

Aan ouder(s)/verzorger(s) leerlingen
Van De Schakel, De Link en De Rebound
Onderwerp: vervolg maatregelen n.a.v. coronavirus

Beste ouder(s) / verzorger(s), leerlingen,
Afgelopen maandag hebben we u per mail op de hoogte gebracht van de maatregelen
die wij als Centrum nemen in het kader van het Coronavirus. Ondertussen hebben de
leerlingen hun boeken opgehaald en kunnen ze thuis aan het werk. Op afstand regelen
wij zo goed als mogelijk de ondersteuning. De mentoren zullen wekelijks contact hebben
met hun leerlingen.
Vanuit het ministerie hebben we de richtlijnen ontvangen hoe prioriteit te geven aan de
examenleerlingen. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun
laatste jaar de examens te laten maken.
In deze brief leest u hoe wij als Centrum met deze nieuwe richtlijnen omgaan.
Examenleerlingen
Op de eerste plaats blijven we benadrukken dat wij ons moeten houden aan een aantal
voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo
moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij
zijn. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het
schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen. Indien dit het
geval is kunnen hierover afspraken worden gemaakt met de mentor.
Afronding schoolexamen
Wij stellen het hoofdgebouw van ons Centrum vanaf 23 maart a.s. op maandag,
woensdag en vrijdagmiddag van 12.00 uur tot 15.00 uur open voor examenleerlingen
om hun schoolexamen af te ronden. De mentoren nemen contact op met betrokken
leerlingen om in onderling overleg een planning te maken zodat de leerlingen tijdig hun
schoolexamen kunnen afronden.
Voor leerlingen die praktijkexamen moeten doen wachten we de nadere richtlijnen van
de betrokken VO-school af. Zodra die bekend zijn communiceert de mentor over de
gevolgen hiervan met de leerling.
Flexibelere planning voor scholen
Leerlingen krijgen meer tijd om hun schoolexamen af te ronden. Scholen krijgen
namelijk meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren
moesten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn,
nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Wij

kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens en zullen hier
ook rekening mee houden.
Centrale examens
De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale
examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april
besloten.
Het Gebouw
Nu alles in het kader van de eindexamenkandidaten geregeld is, blijkt dat het niet
noodzakelijk is om het hoofdgebouw op de overige dagen open te houden. Dit betekent
dat het gebouw m.i.v. donderdag 19 maart a.s. gesloten is, m.u.v. de hierboven
genoemde middagen, en dat alle medewerkers thuis aan het werk zijn.
Wij houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Indien er wederom
mededelingen in uw richting gewenst zijn communiceren wij die uiteraard met u.
Houdt u daarom de mail goed in de gaten.
Contact
Omdat het hoofdgebouw ook voornamelijk gesloten is kunt u met eventuele vragen
uitsluitend terecht via onze mail info@swv2301.nl. Deze mail wordt dagelijks
(werkdagen) gecheckt en wij proberen u binnen 24 uur van een reactie te voorzien.
Ouder(s)/verzorger(s) kunnen met eventuele vragen ook terecht bij de mentor van hun
zoon/dochter.
Wij hopen u met deze brief voor dit moment voldoende op de hoogte te hebben
gebracht.

Met vriendelijke groet,
Namens het MT van het Centrum voor Onderwijs en Dienstverlening

