Aan:

(ouder(s) / verzorger(s) van)
examenkandidaten vmbo BL, KL, GL en TL

Betreft: afronden schoolexamen en afname praktijkexamens tijdens
Corona-maatregelen

Schijndel, 19 maart 2020

Geachte ouders/verzorgers van vmbo-4, beste examenkandidaten,
Maatregelen Corona-virus voor examenkandidaten
Dinsdag heeft Minister Slob besloten om voor examenkandidaten de maatregelen
enigszins te verruimen om de gelegenheid te bieden het schoolexamen tijdig af te ronden
en de afname van de praktijkexamen op school beperkt mogelijk te maken. Hierbij dienen
te allen tijde de richtlijnen van het RIVM te worden opgevolgd, voor de gezondheid van
kandidaten en personeel van onze school.
Aanpassing Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Aan het begin van ieder schooljaar stellen wij met zorg het toetsprogramma op voor het
schoolexamen. Dit programma staat in het PTA dat te vinden is op onze website (zie link
onderaan deze brief). Het PTA dient voor 1 oktober te worden ingestuurd aan de Inspectie
van het Onderwijs.
Alleen in bijzondere situaties kunnen wij gedurende het schooljaar aanpassingen doen in
het PTA. U zult begrijpen dat de maatregelen rondom het Corona-virus een zeer
uitzonderlijke situatie hebben veroorzaakt.
De afgelopen dagen hebben de vakdocenten en examensecretarissen het programma dat
vanaf maandag 16 maart op het programma stond, bekeken en een aantal toetsen
geschrapt uit het PTA om de kandidaten de mogelijkheid te geven om het schoolexamen
af te ronden. Het gaat daarbij om onderwerpen die al eerder in het schooljaar aan bod zijn
gekomen of die volgens het examenprogramma niet verplicht zijn te toetsen in het
schoolexamen. De wettelijke eindtermen blijven daarmee van kracht. Het voorstel van
deze wijzigingen is voorgelegd aan directie en medezeggenschapraad.
Het gewijzigde PTA zal, zodra dit is vastgesteld, via It’s Learning en website worden
gepubliceerd, waarin is aangegeven welke onderdelen komen te vervallen. In Magister
zullen de betreffende kolommen worden aangeduid met vrijstelling (‘vr’). We verwachten
dit uiterlijk vrijdag 20 maart te publiceren.
Alle overige onderdelen van het PTA dienen te worden afgerond. Dit kunnen opdrachten
zijn, die digitaal worden ingeleverd of getoetst, of alsnog schriftelijk gemaakt moeten
worden.

Maken en inhalen van schriftelijke toetsen
Bij sommige onderdelen van het PTA is toetsing op afstand niet mogelijk. Daarvoor is het
nodig dat kandidaten uiterlijk vrijdag 3 april aanstaande de toets hebben gemaakt, mits
zij volledig klachtenvrij zijn.
De kandidaat treft in Magister alle onderdelen die nog moeten worden afgerond aan met
de mededeling inhalen (‘inh’). Voor onderdelen die digitaal worden getoetst of ingeleverd,
heeft de vakdocent in It’s Learning de opdracht gepubliceerd via het vak of een persoonlijk
bericht.
Voor de schriftelijke toetsen maakt de kandidaat via It’s Learning zelf een afspraak.
Daarvoor is het vak ‘Afronden SE’ aangemaakt.
De kandidaat kiest een dag en starttijd voor de toets. Het is mogelijk om twee
aaneengesloten toetsmomenten per dag te kiezen, zonder dat de kandidaat pauzeert op
school. Bij het inschrijven voor een toetsmoment wordt de kandidaat gevraagd om een
reden van inschrijving, hierbij dient de kandidaat de volgende informatie te noteren: klas,
vak, vakdocent en het onderdeel (conform het PTA).
Inschrijven voor deze toetsmomenten kan uiterlijk de dag voor het gewenste moment. De
examensecretaris van de afdeling zal het inhalen vervolgens coördineren. Alle
inhaaltoetsen voor het vmbo vinden plaats op de eigen locatie in de A-aula in Schijndel en
de aula en aangewezen lokalen in Sint-Michielsgestel.
De tafels en laptops zullen tussen de afnames worden gereinigd. De kandidaat dient zelf
voor schrijfgerei en toegestane hulpmiddelen (zoals rekenmachine) te zorgen.
Afname praktijkexamens BL, KL, GL en beeldende vakken
Vanaf 30 maart kunnen de centraal schriftelijke praktijk examens plaatsvinden. Deze
staan nog steeds gepland in de periode vanaf maandag 30 maart tot en met vrijdag 17
april. Om de richtlijnen van het RIVM in acht te nemen zijn er aanpassingen nodig in de
afname. Bij sommige examenonderdelen (met name Groen en Z&W) zullen er
aanpassingen in het examen plaatsvinden. De kandidaten zullen via It’s Learning op de
hoogte worden gebracht over de afnamedagen.
Het centraal praktijk examen van beeldende vakken (voor T4 en TG4) zou vanaf 9 maart
plaatsvinden in de lessen. Dit is niet mogelijk. Dit praktijkexamen zal worden afgenomen
op maandag 6 april en dinsdag 7 april in B004 (Schijndel) en G011 (Sint-Michielsgestel).
De kandidaten worden beide dagen om 8.30 uur verwacht.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich richten tot
de teamleider of examensecretaris van betreffende afdeling.
Met vriendelijke groeten,
dhr. G.M.J. Spijkers
Sectordirecteur vmbo/pro

Examensecretarissen
vmbo-BL/KL – Martine Vos – m.vos@eldecollege.nl
vmbo-GL/TL – Tom van Wanrooij – t.v.wanrooij@eldecollege.nl
Sint-Michielsgestel – Elma van Pinxteren – e.v.pinxteren@eldecollege.nl
Ook te bereiken via It’s Learning of 073-8200400
Link naar het oorspronkelijke PTA:
https://www.eldecollege.nl/Onderwijs/Examens/Programma_van_toetsing_en_afsluiting

