Middelburg, 18 maart 2020
Beste leerlingen van de eindexamenklassen en hun ouders,
Gisteren is door het kabinet besloten dat de scholen toch in de gelegenheid worden gesteld
de schoolexamens, het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) en het CPE (centraal
praktisch examen) te organiseren. CSW gaat uiteraard gehoor geven aan deze oproep. In
deze brief zetten we de afspraken op een rij voor jullie.


Deze week vinden geen schoolexamens plaats.



We starten met de schoolexamens op maandag 23 maart. Een nieuw rooster voor de
schoolexamens volgt zo spoedig mogelijk.



De schoolexamens voor de voorexamenklassen komen wel allemaal te vervallen.



De mondelinge schoolexamens gaan ook gewoon door. Ook daarbij houden we ons
aan de richtlijnen van het RIVM. Per locatie zal worden bekeken op welke wijze dit
gaat gebeuren.



Leerlingen die volgens de Corona richtlijnen niet naar school mogen (verkoudheid,
grieperig, gezondheidsklachten) mogen geen schoolexamen doen. Willen de
leerlingen zich wel volgens de gebruikelijke weg ziekmelden en daarbij vermelden
“vanwege Corona-richtlijn”. Als een leerling met klachten toch naar school komt,
mogen wij de leerling in het belang van de gezondheid van anderen weigeren. Voor
leerlingen die geen schoolexamen kunnen maken, komt later een inhaalmoment. De
inhaalmomenten maken we bekend als we weten om welke leerlingen dit gaat en
hoeveel leerlingen dit zijn. De leerlingen die gebruik moeten maken van de
inhaalmomenten behouden hun recht op herkansing.



We hebben de mogelijkheid de schoolexamens ook na de meivakantie te laten
inhalen als dit door ziekte van leerlingen noodzakelijk is. In noodgevallen kan dat ook
nog na de eerste termijn van het centraal examen. Dit betekent dat voor dat vak het
centraal examen moet worden afgelegd in de tweede termijn (medio juni).



Voor de afname van de schoolexamens zullen we ons houden aan de richtlijnen van
het RIVM. We zullen voor voldoende afstand zorgen en voorkomen dat groepen
leerlingen kunnen samenscholen.



Leerlingen die tot de risicogroep behoren vanwege hun eigen gezondheid, die van
een van hun ouders of van een ander familielid in huis, worden verzocht dit zo
spoedig mogelijk (liefst vandaag) aan te geven bij hun afdelingsleider. Zij kunnen in
een nog kleinere groep hun schoolexamen maken.



CSW houdt de mogelijkheid open om in noodgevallen ook in de meivakantie
examens in te laten halen. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg met betrokkenen.



Het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor CSW Toorop Talent College
gaat door. Leerlingen krijgen daarover apart bericht van de schoolleiding van CSW
Toorop Talent College.



Het CPE (centraal praktisch examen) voor mavo-leerlingen kan gewoon doorgaan. Dit
betreft de kunstvakken.



Volgens de richtlijn van het ministerie gaat men er van uit dat de Centrale Examens
gewoon volgens rooster gaan starten op 7 mei. Meer duidelijkheid daarover krijgen
de scholen uiterlijk 6 april. CSW zal leerlingen en ouders dan onmiddellijk
informeren.



De aanmeldtermijn van het MBO is van 1 april verschoven naar 1 mei.



Heb je nog vragen stel deze dan per mail aan jouw afdelingsleider.

Dit zijn bijzondere tijden. We doen ons uiterste best jullie zo duidelijk mogelijk te
informeren. We zijn blij dat dit door velen wordt gewaardeerd, gezien de positieve reacties
die we op onze communicatie krijgen. Als er toch nog iets onduidelijk, neem dan even
contact op met de afdelingsleider. Laten we samen proberen deze periode goed door te
komen.
We wensen de leerlingen en ouders die ziek zijn, of die in hun naaste omgeving zieken
hebben, beterschap en sterkte. Ook aan deze bijzondere periode zal weer een eind komen.
Het is belangrijk oog te houden voor elkaar, elkaar te bemoedigen en te steunen en samen
te werken.
Namens de directie
F.C. van der Knaap

