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

coronavirus; school dicht, info over toetsen, schoolexamens
7 april 2020

Beste ouders of verzorgers en leerlingen,
Wekelijks informeren wij u/jou over een aantal zaken die het schoolleven betreffen.
Toetsen en schoolexamens
De schriftelijke schoolexamens van de eindexamenklassen (vmbo-4, havo-5 en vwo-6) waarvoor de
leerlingen naar school moeten komen, zullen na de meivakantie plaatsvinden. Wellicht kan een deel van
die toetsen (al eerder) digitaal plaatsvinden. Volgende week hopen we u/jou daarover verder te
informeren.
Voor wat de voorexamenklassen betreft, gaan we er vooralsnog vanuit dat de toetsen van de laatste
periode van dit schooljaar afgenomen kunnen worden.
In vmbo-gt3 stond in de maand april een aantal toetsen gepland. De VO-raad en de overheid zullen nog
richtlijnen verstrekken hoe om te gaan met het PTA in de voorexamenklassen. Het kan zijn dat de PTA’s
aangepast worden en dat sommige toetsen vervallen. Het is ook mogelijk dat naar andere manieren van
toetsing gezocht wordt. Voor de vakken die dit jaar afgesloten worden (ckv, maatschappijleer) wordt
naar creatieve mogelijkheden gezocht om een eindbeoordeling op te stellen. De leerlingen worden
daarover zo snel mogelijk geïnformeerd. Op dit moment kunnen ze hun aandacht het beste richten op de
toetsen van de laatste periode.
Ook in de onderbouwklassen worden toetsen afgenomen. Er is een werkgroep ingesteld die voor alle
klassen onderzoekt hoe toetsen op een verantwoorde wijze digitaal afgenomen kunnen worden. De
werkgroep komt deze week met aanbevelingen.
De laatste lesweek van het schooljaar is altijd een week van centrale proefwerken. Na de meivakantie
wordt besloten of de cp-week dit jaar door zal gaan.
Goede Vrijdag en Pasen
Het is de gewoonte dat de lessen op donderdag voorafgaande aan het Paasweekend na het vierde uur
vervallen. Ook dit jaar zullen we dat doen: de lessen na het vierde van a.s. donderdag worden uit SOM
gehaald en schuiven door naar de volgende keer.
Donderdag zal vanuit de sectoren/locaties een moment van bezinning op Goede Vrijdag en Pasen
worden gestuurd. Dit in plaats van de gebruikelijke mail met dagopening.
Laptop
Mocht u er tegenaan lopen dat er onvoldoende laptops in het gezin beschikbaar zijn om het schoolwerk
te doen, dan kunt u op school een extra laptop lenen. U kunt daarvoor naar school bellen: 0182-691691.
Ten slotte
Alle berichtgeving over het corinavirus is terug te lezen op www.driestarcollege.nl/corona. Als u/jij
vragen hebt, schroom niet om die te stellen aan de mentor.

Ondanks corona gaat het ritme van de seizoenen door. Het voorjaar is echt aangebroken, alles buiten
bloeit en groeit tot eer van God.
Ook het kerkelijk jaar gaat door. We mogen deze week de Goede Vrijdag gedenken en leven toe naar
Pasen. Wij wensen u en jou van harte toe te mogen beleven: De Heere is waarlijk opgestaan. Hij leeft!
Alleen in de geloofswetenschap dat Hij voor u/jou gestorven en opgewekt is, is echte vrede te vinden.
Wij willen alle ouders, leerlingen, gezinnen en families van harte de nabijheid van de Heere toewensen
in de omstandigheden waarin we leven.
Met vriendelijke groet,
Namens de schoolleiding,

Drs. G. Bergacker

