Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen in
Gouda, Leiden en Lekkerkerk
Onderwerp:
Datum:

coronavirus; school dicht, info over toetsen, schoolexamens, slaag-/zakregeling
15 april 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u en jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen.
Toetsen op afstand
Een schoolinterne werkgroep heeft nagedacht over de manier waarop toetsing op afstand kan
plaatsvinden. Dat is belangrijk nu er steeds meer toetsen digitaal afgenomen worden. De werkgroep
heeft een aantal randvoorwaarden en richtlijnen geformuleerd. Deze zijn opgenomen in een brief, die als
bijlage bij dit bericht is gevoegd. Neem er grondig kennis van!
Een belangrijke conclusie van de werkgroep is dat schriftelijke schoolexamentoetsen bij voorkeur op
school worden afgenomen. Digitale schoolexamentoetsen zullen zeker voorkomen. Maar in de meeste
gevallen worden de eindexamenklasleerlingen op school verwacht om de toetsen te maken.
Slaag-/zakregeling eindexamenklassen
Vorige week heeft de minister bekendgemaakt hoe de slaag-/zakregeling voor de eindexamenklassen
eruit ziet. Dit jaar wordt de uitslag van het examen bepaald op basis van de resultaten van het
schoolexamen (SE).
Om leerlingen die op grond van hun SE-resultaten zouden zijn gezakt de kans te geven alsnog een
diploma te behalen, maken scholen voor elk vak een resultaatverbeteringstoets (RV-toets). Het cijfer
voor de RV-toets telt voor 50 procent mee, het eerder behaalde SE-resultaat voor dat vak ook voor 50
procent. Beide cijfers worden gemiddeld en dat is het nieuwe eindcijfer.
Op D.V. 4 juni zal de school de examenuitslag bekendmaken. Daarna is er voor elke leerling de
mogelijkheid om twee RV-toetsen af te leggen. Vmbo bb- en kb-leerlingen mogen daarnaast deelnemen
aan een RV-toets van het beroepsgerichte profielvak.
Een RV-toets is een herkansing van de totale leerstof van een vak.
Verdere details over de examenuitslag en de RV-toetsen worden door de afdelingsdirecties verstrekt.
Schoolexamens
Vanaf 6 mei vinden de schriftelijke schoolexamentoetsen plaats, waarvoor de leerlingen op school
verwacht worden. Het rooster wordt gepubliceerd door de afdelingsdirecties. Om de veiligheid te
waarborgen, worden richtlijnen opgesteld die voor leerlingen en docenten gelden. Het rooster en de
richtlijnen worden uiterlijk vrijdag 24 april gepubliceerd.
De laatste periode zal veel vragen van de eindexamenleerlingen: schoolexamens, herkansingen, RVtoetsen. Het is dan ook van groot belang dat je in je werkritme blijft. Dat kan het beste als je de adviezen
zoals in SOM vermeld over het doornemen van herhalingsstof en het oefenen met opdrachten opvolgt.
Lesopafstand.nl
Het ondersteunen van onderwijs op afstand leidt tot veel nieuwe vragen, zowel voor docenten als voor
ouders. De website lesopafstand.nl, waar ook ouders terecht kunnen (ouders.lesopafstand.nl), biedt hulp
bij het beantwoorden ervan.

Ten slotte
Het is Pasen geweest. De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Timotheus: ‘Houd in
gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt’. Dat geeft houvast voor de toekomst. Christus
heeft de dood overwonnen. Alleen in Hem geborgen zijn we veilig, in alle omstandigheden.
Wij willen ouders, leerlingen, gezinnen en families van harte de nabijheid van de Heere toewensen in
alles wat ons overkomt.
Alle berichtgeving over het coronavirus is terug te lezen op www.driestarcollege.nl/corona. Als u of jij
vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor. Als dat niet tot een bevredigende oplossing
leidt, mag u of jij contact opnemen met de afdelingsleider.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker
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Beste leerlingen en ouders of verzorgers en leerlingen,
Op dit moment is het niet altijd haalbaar om toetsen op school af te nemen. Soms worden schriftelijke
toetsen, mondelingen, presentaties en andere opdrachten daarom thuis, via de computer, afgenomen.
Dat gaat natuurlijk heel anders dan op school. Het is goed om daar een paar afspraken over te maken.
De docent zorgt:
dat de leerling weet hoe, wat en wanneer er getoetst wordt,
dat de leerling weet hoe je bij de toets moet komen (in welk programma je moet zijn),
dat de leerling weet hoe je beoordeeld wordt,
dat de leerling weet welke bronnen en/of hulpmiddelen je mag gebruiken;
dat alle leerlingen een gelijkwaardige toets krijgen.
De leerling zorgt:
dat hij de toets eerlijk maakt. Hij maakt geen gebruik van bronnen en/of hulpmiddelen die
normaal, op school, ook niet gebruikt mogen worden,
dat hij op geen enkele manier opnamen maakt van de toets.
Ouder(s)/verzorger(s):
gaat u met u zoon/dochter in gesprek over het eerlijk maken van de toets,
probeert u tijdens de toets toezicht te houden of toezicht te organiseren.
Voor het maken van een toets moet de internetverbinding goed werken. Mocht dat door een storing toch
mis gaan, dan neem je als leerling zo snel mogelijk contact op met je docent.
We wensen jullie heel veel succes en bovenal Gods onmisbare zegen in de komende tijd.
Met vriendelijke groet,

