
 
 
 

 

 
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van de bovenbouw 
 
 
 
 
 
Datum  20-03-2020 
Kenmerk 1920/las-hae/295 
Onderwerp brief aanvullende informatie examenkandidaten 
   
 
 
 
Geachte ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 
 
 
We hebben een roerige week achter de rug. Gedurende deze week sijpelden de berichten binnen 
over de komende examens. Elke dag weer een nieuw bericht. In deze nieuwsstroom willen we jullie 
zo goed mogelijk op de hoogte houden. 
 
Leerjaar 3 
Via SomToday kunnen alle leerlingen van leerjaar 3 zich voorbereiden op het CSPE. Het rooster 
voor dit praktijkexamen wordt later bekend gemaakt. 
 
Leerjaar 4 
Op dit moment zitten de examenleerlingen in de voorbereiding voor het CSPE (praktijkexamen). 
We vullen dit nu anders in, namelijk digitaal. De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen via de mentor 
of de vakdocent de instructie om zich zo goed mogelijk voor te bereiden.  
Iedere leerling heeft hierover persoonlijk digitaal contact met de mentor of de vakdocent. De basis 
leerlingen van de klassen 4H en 4K hebben de week van 23 – 27 maart de mogelijkheid te oefenen 
met het tekenprogramma SolidWorks. Dit vindt op school plaats op vrijwillige basis. Het rooster 
hiervoor ontvangen zij via hun mentor. 
 
Het CSPE voor leerjaar 4 start vanaf maandag 30 maart. In de loop van aankomende week 
ontvangen jullie het aangepaste examenrooster voor het praktijkexamen. 
Vooralsnog gaan de geplande examens in mei van de andere vakken gewoon door en de 
voorbereidingen op afstand daarvoor ook. 
 
Inhalen toetsen 
Er zijn nog leerlingen die de afgelopen week toetsen moesten inhalen. Dat was helaas afgelopen 
week niet mogelijk. Vanaf  aanstaande maandag is het inhalen van toetsen mogelijk. Dit vindt 
dagelijks plaats in de aula van 10.00 – 12.00 uur. Daarna handelen we het op de normale manier 
af. Mocht je nog zaken in moeten halen ook als je daarover geen mail hebt ontvangen, dan is dat 
dus de komende periode nog mogelijk. Kun jij je toets niet inhalen omdat je ziek bent, laat ons dat 
dan weten. 
 
Herkansingen 
Iedere leerling heeft recht op een herkansing. De herkansing voor leerjaar 4 is op 1 april, de 
herkansing voor leerjaar 3 zal op een later moment plaatsvinden. Inschrijving voor de herkansing 
kunnen jullie zelf doen via SomToday vanaf maandag 23 maart. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Voorwaarden waaraan leerlingen en docenten zich moeten houden 
De leerlingen of leraren mogen geen verschijnselen van corona vertonen. 
Dus geen koorts, niet hoesten en niet neusverkouden.  
Er moet zo goed mogelijk 1,5 meter afstand aangehouden worden. 
 
Wij doen ons uiterste best om jullie zo goed mogelijk voor te bereiden op de examens. We gaan 
met elkaar voor een mooi examenresultaat. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Teamleiders van de bovenbouw 
Eef Haenen en Jan Lassche 


