18 maart 2020, Aerdenhout

Betreft: (School)examens Montessori College Aerdenhout
Beste ouder(s), verzorger(s),
Naar aanleiding van de scholensluiting tot en met 6 april 2020, heeft het ministerie van OCW
gisteren richtlijnen aan de scholen gegeven rondom de (school)examens van dit schooljaar
(2019-2020).
De examencommissie van het MCA heeft, samen met ondergetekende, een werkwijze
uitgewerkt voor onze leerlingen. Wij hebben het programma van toetsing en afsluiting (PTA)
als uitgangspunt gehouden en zullen zorgen voor doorgang van dit volledige programma.
Hieronder zal ik u per onderwerp nader informeren over de manier waarop wij zullen omgaan
met de schoolexamens.
Schoolexamens (leerlingen leerjaar 3)
De schoolexamens (SE) van leerlingen in leerjaar 3 worden op een later moment
afgenomen. De data waarop deze schoolexamens worden afgenomen, worden later
gecommuniceerd. We kiezen hiervoor om ruimte te maken voor de leerlingen die in leerjaar
4 zitten en dit schooljaar hun centraal eindexamen (CE) moeten maken.
Schriftelijke schoolexamens (leerlingen leerjaar 4)
De schriftelijke schoolexamens (SE) van leerlingen in leerjaar 4 stonden gepland van 6 april
t/m 10 april.
Ondanks het feit dat de school gesloten blijft tot 6 april, willen wij wel zorgen voor doorgang
van alle SE’s conform het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Wij zullen daarbij
rekening houden met fysieke spreiding van leerlingen over het gebouw. Om de SE’s goed
doorgang te kunnen laten vinden, met inachtneming van de fysieke spreiding, zullen wij de
volledige SE-week voor leerjaar 4 daarom verplaatsen en uitbreiden.
De schriftelijke schoolexamens voor leerjaar 4 zullen in de periode van 8 april t/m 22 april
worden afgenomen. Een uitgewerkte planning per vak/leerling volgt volgende week.
De mondelinge schoolexamens worden door de docenten digitaal afgenomen bij de
leerlingen tijdens de sluitingsperiode.
Voortgangstoetsen (leerlingen leerjaar 4)
De voortgangstoetsen die gepland stonden voor de komende weken komen te vervallen. De
eindtermen die middels deze toetsen getest zouden worden, zijn of worden meegenomen in
de schoolexamens (SE).
Leerlingen die voortgangstoetsen die reeds zijn afgenomen, hebben gemist (bijvoorbeeld
door ziekte), zullen deze nog in moeten halen. Na de sluitingsperiode zullen wij enkele vaste
momenten inplannen, waarop deze gemiste voortgangstoetsen ingehaald kunnen worden.
Wij verwachten van betreffende leerlingen dat zij, na het communiceren van de
inhaalmomenten, contact opnemen met hun vakdocent om aan te geven welke
voortgangstoetsen zij gemist hebben.
Praktisch schoolexamen vak tekenen (leerlingen leerjaar 4)
Het praktisch schoolexamen (SE) van het vak tekenen voor leerlingen in leerjaar 4 kan thuis
worden gemaakt. De docent tekenen heeft de leerlingen hierover reeds geïnformeerd.

Praktisch eindexamen tekenen (leerlingen leerjaar 4)
Het praktisch eindexamen (CPE) van de leerlingen in leerjaar 4 zal op school worden
afgenomen conform de al bekende planning, namelijk op donderdag 2 en vrijdag 3 april
2020. Dit betekent dus dat de school voor betreffende leerlingen wordt opgesteld op deze
dagen. Leerlingen worden op beide dagen van 08.45 uur – 16.00 uur op school verwacht.
Uiteraard houden wij ons bij deze afname aan alle adviezen en richtlijnen van zowel het
Kabinet als het RIVM en zorgen ter plekke dus ook voor fysieke spreiding over het gebouw.
Daarnaast gaan wij ervan uit dat leerlingen die verkoudheidsklachten ervaren zich ziek
melden en thuis blijven.
Praktische schoolexamens drama en dans (leerlingen leerjaar 4)
De praktische schoolexamens (SE) van de vakken drama en dans zullen worden verplaatst.
Deze praktische schoolexamens moeten uiterlijk vóór 15 mei afgerond zijn, maar op dit
moment vinden wij het onverantwoord om leerlingen in deze actieve vakken bij elkaar te
laten komen.
Een datum waarop de leerlingen bij deze vakken toch hun praktisch eindexamen zullen
uitvoeren, wordt later gecommuniceerd.
Voorbereiding op de school- en centrale eindexamens (leerlingen leerjaar 4)
Eerder heb ik in een brief al aangegeven dat wij ervan uitgaan dat onze leerlingen tijdens de
sluitingsperiode hun studiewijzers volgen en in contact blijven met onze docenten. Onze
docenten zullen ervoor zorgen dat alle leerlingen zich zo goed mogelijk kunnen blijven
voorbereiden op de school- en centrale eindexamens middels onderwijs op afstand.
Het is daarbij belangrijk dat ook onze leerlingen hun verantwoordelijkheid pakken en contact
met de docent opnemen op het moment dat zij bepaalde leerstof niet begrijpen en/of als zij
extra hulp nodig hebben.
Ziekmeldingen in combinatie met school- en centrale eindexamens (leerlingen leerjaar
4)
Het ministerie van OCW heeft aangegeven dat als leerlingen door ziekte niet kunnen
deelnemen aan schoolexamens en dus schoolexamens uit het programma van toetsing en
afsluiting (PTA) hebben gemist, zij gebruik kunnen maken van het tweede en derde tijdvak
van de centrale eindexamens als herkansingsmogelijkheid.
Voorafgaand aan het tweede en of derde tijdvak moeten de schoolexamens dan wel conform
het programma van toetsing en afsluiting (PTA) afgerond zijn.
Wij hopen u middels deze brief op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd en zullen
u en al onze leerlingen de komende tijd op de hoogte houden en/of nader informeren.
Mocht u inhoudelijke vragen hebben rondom de examinering, dan kunt u rechtstreeks
contact opnemen met onze examencommissie via examencommissie@montessoriaerdenhout.nl.
In de tussentijd hopen wij dat het u en al onze leerlingen goed gaat!
Met vriendelijke groet, mede namens de examencommissie,

Bas Boensma
Directeur

