
 

 

 

 
 

 
 
 
Sleeuwijk, 16 maart 2020 
 
 
Geachte ouders en leerlingen,  
 
 
Een korte update vandaag. 
 
We zijn nog in afwachting van nadere informatie van de overheid en de VO-raad over de schoolexamens en 
de eindexamens. Zodra we daar meer over weten, hoort u dat van ons.  
We hebben wel reeds geïnventariseerd of we de schoolexamens die nog gedaan moeten worden kunnen 
inplannen als de school op 7 april weer open mag gaan. Dat blijkt te kunnen.  
Maar uiteraard is nu nog niet bekend of de school ook echt weer open mag op 7 april. Dat zullen we 
moeten afwachten.  
Morgen, dinsdag 17 maart, komen de docenten in kleine groepen bijeen om te bespreken hoe ze in de 
eerste plaats de examenleerlingen digitaal zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.  
Houd de mail daarover en de berichten via SOMtoday dus goed in de gaten.  
Veel docenten zullen naast het aanbieden van eigen oefenmateriaal ook naar nuttige webstites hebben 
verwezen waar oefenmateriaal te vinden is voor het examen. In dat verband kan ook genoemd worden  
www.examenflow.nl 

 
Verder zullen de docenten op 17 maart bespreken hoe we ook de niet-examenklassen zo goed mogelijk  
digitaal kunnen bedienen. Ook voor hen geldt  daarom: houd de mail en SOMtoday goed in de gaten.  
We kunnen ons voorstellen dat de leerlingen van de niet-examenklassen de boeken en andere 
lesmaterialen die ze in hun kluisje op school hebben liggen, graag willen komen halen.  
Om te voorkomen dat er veel leerlingen tegelijk komen, hebben we daarvoor het volgende schema 
gemaakt.  
Boeken en dergelijke kunnen worden opgehaald op woensdag 18 maart op de volgende momenten:  

 Tussen   9.00 en 10.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter A t/m D 

 Tussen 10.00 en 11.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter E t/m J 

 Tussen 11.00 en 12.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter K t/m M 

 Tussen 12.00 en 13.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter N  t/m S 

 Tussen 13.00 en 14.00 voor de leerlingen met een achternaam die begint met de letter T  t/m Z 
 
Tot slot een bericht voor de leerlingen die deze week een definitief profiel en definitief vakkenpakket 
moeten kiezen en hun ouders. Dat zijn de leerlingen uit mavo-2, mavo-3, havo-3, atheneum-3 en 
atheneum-4. Deze week komt er mail van de decanen. Lees die goed en reageer er snel op.  
 
Met vriendelijke groet,  
namens de schoolleiding,  
Gijsbert van der Beek, rector.  
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