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Nieuwsbrief IV i

Aan alle leerlingen, hun ouders/verzorgers en personeelsleden.
Gorinchem, 24 maart 2020
Geachte ouders/verzorgers en collega’s, beste leerlingen en in het bijzonder de examinandi,
Gisteravond kondigde het kabinet opnieuw verdergaande maatregelen aan om het coronavirus te
bestrijden. We zitten in een crisis en moeten alles doen om de verspreiding van het virus te
beperken. Daarbij is de rol van de scholen belangrijk. We geven al les op afstand en dat blijven we
doen. We vragen alle betrokkenen om vanaf dit moment (tot nader order) vanuit huis online te
werken.
Minister Slob heeft vandaag bekend gemaakt dat de centrale eindexamens dit jaar niet doorgaan. De
schoolexamens wel. Hiervoor hebben scholen nu de tijd tot begin juni.
De eindcijfers worden bepaald op basis van de resultaten van de schoolexamens. Heb je het
examenjaar voldoende afgerond, dan krijg je een volwaardig diploma.
We hebben meer tijd voor de schoolexamens, maar ook voor steeds verdergaande maatregelen om
de coronacrisis te bestrijden. Hoe gaan we daar nu mee om?
De belangen van leerlingen en medewerkers zijn leidend in onze besluiten. We nemen nu tijd om te
bepalen hoe we verdergaan. Met grote zorgvuldigheid bepaalt elke OVO-school hoe zij omgaat met
de schoolexamens. Met gezondheid en veiligheid voorop, dus we volgen altijd minimaal de richtlijnen
van het RIVM.
Het voorgaande betekent dat toetsweek III voor klas 6 verschuift:
de start van toetsweek III vindt plaats op ma 6 april, de laatste dag is vr 17 april 2020.
Wij geven op deze wijze ook gehoor aan de oproep van de zesdeklassers om de toetsen zoveel
mogelijk te spreiden. Tegelijkertijd willen wij toetsweek III vóór de meivakantie afronden, aangezien
de periode na de meivakantie moet worden benut voor de reguliere herkansingen/inhaaltoetsen en
eventuele nadere maatregelen.
De schoolleiding streeft al met al naar het expliciet naleven van de maatregelen van de regering, een
zo goed mogelijke spreiding van de schoolexamens én het behoud van het studieritme en focus van
de zesdeklassers. Wij zullen zo spoedig mogelijk berichten over nadere berichtgeving vanuit het
ministerie van OC&W, met name over de aangekondigde, nieuwe slaag-/zakregeling, en de
organisatie van toetsweek III van klas 6.

Met een hartelijke groet vanuit de directie,
Monique van Amersfoort, Martine van Duffelen, Bob van Haren en Hans Ruitenbeek

