Boxmeer, 18 maart 2020
Beste ouder(s)/verzorger(s) en beste eindexamenleerling,
Zoals we u gisteren bericht hebben, mogen de schoolexamens/PTA-toetsen van de
eindexamenklassen hervat worden. In deze mail informeren wij u over het vervolg van toetsweek 3,
een voorlopig tijdpad van toetsweek naar CE, over ziekmeldingen en inhalen. Omdat voorschriften
snel kunnen veranderen, kan het gebeuren dat we maatregelen later weer moeten aanpassen. Het is
in alle opzichten voor u en ons een bijzondere tijd, niet alleen zijn er veel wijzigingen in korte tijd ten
aanzien van het afnemen van PTA-toetsen, maar we zien ons allen vooral geconfronteerd met zorgen
om de gezondheid van onszelf en onze dierbaren.
Voorlopig tijdpad toetsweek 3 – inhaaltoetsen – herkansingen – CE
maandag 23 maart t/m woensdag 1 april
toetsweek van de eindexamenleerlingen
woensdag 1 april (indien mogelijk) t/m vrijdag 3 april
inhalen toetsen toetsweek en overige PTA-toetsen
dinsdag 7 april vóór 9.00 uur
inschrijving herkansingen en herexamens
dinsdagavond 7 april ‘s avonds
rooster herkansingen gepubliceerd in Magister.
donderdag 9 april t/m donderdag 16 april
herkansingen en herexamens voor maatschappijleer mavo, informatica havo, informatica en
wiskunde D vwo
donderdag 7 mei
start centraal examen
Toetsweek 3 23 mrt – 1 april
Met ingang van maandag 23 maart is de school weer geopend van 8.00 – 16.30 uur, uitsluitend voor
het maken van PTA-toetsen.
Er is een nieuw toetsrooster (zie bijlage) gemaakt voor de schriftelijke toetsen. We hebben deze
toetsen over 8 schooldagen verdeeld, zodat er meer tijd en rust is om je voor te bereiden voor een
toets. Tevens willen we op deze wijze leerlingen beter verdelen over de dag en de gebouwen, zodat
we voor ons aller gezondheid contacten onderling zoveel mogelijk beperken. Voor de toetsweek
houden wij ons strikt aan richtlijnen van het RIVM: geen fysiek contact, 1,5 meter afstand en geen
aanwezigheid van leerlingen en/of medewerkers met gezondheidsklachten (verkouden, niezen,
hoesten en/of koorts).
Het rooster van de mondelinge examens blijft ongewijzigd, met dien verstande dat het een week is
opgeschoven. Het lokalenrooster voor schriftelijke en mondelinge toetsen volgt morgen.
U kunt uw kind ziek melden via de magisterapp of door te bellen naar onze collega’s van de
administratie (0485-572032). Bij ziekte langer dan één dag meldt u uw kind elke dag opnieuw ziek.
We wijzen u nogmaals op de richtlijnen van het RIVM en vragen u met klem deze na te leven. Voor
zieke leerlingen zijn we ruimhartig wat betreft het inhalen van toetsen.

Inhalen toetsen van de toetsweek en overige PTA-toetsen 1 – 3 april
PTA-toetsen die buiten de toetsweek nog gemaakt of ingehaald moesten worden, zullen gepland
worden op woensdag 1 t/m vrijdag 3 april. Tevens is er dan gelegenheid PTA-toetsen van toetsweek
3 in te halen. De coördinatoren maken er een rooster voor.
Inschrijving herkansingen en herexamens dinsdag 7 april vóór 9.00 uur
Het inschrijven voor de herkansingen en de herexamens zal dit jaar digitaal gebeuren. De
roostermaker zal tijdig de leerlingen via Magistermail informeren.
CPSE – Praktijkexamen tekenen
De vakdocenten tekenen informeren persoonlijk de eindexamenleerlingen over de afronding van het
praktijkexamen tekenen.
Maatwerk voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte
Voor de leerlingen voor wie al een maatwerktraject liep t.a.v. achterstanden bij eerdere PTA's zal er
zo snel mogelijk na het bekend worden van het reguliere toetsweekrooster een aangepast
maatwerktraject komen. De communicatie hierover verloopt vanuit de zorgcoördinator, Linda
Sprunken, naar leerling en ouders.
Ten slotte
Morgen en vrijdag is de school open van 8.00 – 13.00 uur voor leerlingen die nog spullen uit hun
kluisje moeten halen.
Mocht u vragen hebben, kunt u ons via de mail bereiken. In de volgende nieuwsbrief zullen we veel
gestelde vragen beantwoorden. Voor dringende zaken zijn wij uiteraard telefonisch bereikbaar.
Graag verwijzen wij u naar rijksoverheid.nl: de meest gestelde vragen over het coronavirus en
voortgezet onderwijs incl. vragen en antwoorden over de examens.
Voor nu wensen we u allen veel sterkte en voor degenen die ziek zijn, heel veel beterschap
gewenst.
Namens schoolleiding Boxmeer,
Hartelijke groet,
Lisette Verstegen
Vestigingsdirecteur

