Alle informatie op een rijtje
Belangrijke websites
Informatie over de lockdown voor het onderwijs: website Rijksoverheid
Informatie over protocol voortgezet onderwijs: website VO-raad
Informatie over lessen lo: website KVLO
Informatie over de wijzigingen voor het Centraal Eindexamen: website Rijksoverheid
Positief getest
Indien uw zoon/dochter tijdens de kerstvakantie coronapositief getest wordt, vragen
wij u om hiervan melding te doen via het e-mailadres, dat ook op de onze website
staat: cmboxmeer@elzendaalcollege.nl.
Niet-examenklassen (klas 1, 2, 3 mavo/havo/vwo, 4 havo, 4/5 vwo)
ma. 4 jan. t/m vr. 15 jan.
ma. 18 jan. t/m di. 26 jan.
wo. 27 jan. t/m wo. 3 feb.

Online lessen
Lessen op school
Toetsweek 2 voor de niet-examenklassen
(voor klas 1, 2 en 3m duurt de toetsweek t/m 2 feb.)

Online lessen (rooster staat in Magister)
- Lessen worden gegeven met Zoom. De links zijn te vinden in bij het huiswerk
in magister. Er is een aangepast rooster wat terug te vinden is in magister.
- Alle leerlingen zetten hun camera aan. Als dit onverhoopt tot problemen leidt
dan graag contact opnemen met de desbetreffende coördinator.
- Aanwezigheid is verplicht. Ziek melden kan via de magister-ouderapp of door
contact op te nemen met de school 0485-572032. Verlof kan zoals gewoonlijk
via de website worden aangevraagd.
- Veiligheid in de onlinelessen staat voorop. Houd je aan de zoometiquette (zie
bijlage). Het is dus niet toegestaan om screenshots of opnames te maken.
- Bovenbouwleerlingen kunnen zich in de kerstvakantie via cubweb opgeven
voor (minimaal 2) flexlessen.

Examenklassen (4 mavo, 5 havo, 6 vwo) (rooster staat in Magister)
ma. 4 jan. t/m do. 14 jan.
vr. 15 jan. t/m vrij. 22 jan.
vanaf ma. 25 jan.
wo. 27 jan. t/m di. 2 febr.

Les op school (ook flex- en ondersteuningslessen)
Toetsweek 2 (alleen schriftelijke toetsen)
6v begint 14 jan. al met toetsweek 2.
Les op school
Lessen en mondelinge examens, kijk- en
luistertoetsen en (mogelijk) praktische opdrachten

Ruimere mogelijkheden Centraal Eindexamen 2021
Woensdag maakte minister Slob bekend dat er ruimere mogelijkheden zijn voor het
Centraal Eindexamen 2021:
Extra herkansing
Alle leerlingen krijgen een extra herkansing voor een centraal examen. Dat betekent
dat het centraal examen van twee vakken kan worden herkanst.
Spreiding eindexamens
Eindexamenleerlingen maken hun examens in tijdvak 1 en eventuele herkansingen
in tijdvak 2.
Als een leerling echter ziek is of in quarantaine zit tijdens het eerste tijdvak, kan hij/zij
toch het volledige examen afleggen door het centraal examen te spreiden over
tijdvak 1 en 2. Daarnaast is het bij grote leerachterstanden mogelijk, om in overleg
met de school, vooraf de mogelijkheid aan te vragen om examens te spreiden over
de twee tijdvakken.
Leerlingen die één of meerdere vakken voor het eerst in het tijdvak 2 afleggen, weten
pas na afloop van tijdvak 2 of ze geslaagd zijn en kunnen in tijdvak 3 eventueel
herkansingen maken.
Tijdvak
Tijdvak 1
Tijdvak 2
Tijdvak 3

Afnamedagen
17 mei t/m 1 juni
14 juni t/m 25 juni
6 juli t/m 9 juli

Bekendmaking uitslag
10 juni
2 juli
15 juli

