Een aanvulling op het examenreglement bovenbouw
Situatie
Door het oplopen van de corona-besmettingen in de school (en onze directe omgeving) zal
het steeds vaker voorkomen dat leerlingen thuis moeten blijven ivm corona gerelateerde
klachten. Uiteraard willen we deze situatie zeer serieus nemen en vooral vermijden dat
leerlingen zich gedwongen voelen met milde klachten alsnog naar school komen om een
toets te maken.
Dit heeft geleid er toe dat de volgende aanpassingen rondom de tweede tijdvakregeling, die
geldig is zolang de RIVM-maatregelen van kracht zijn
Aanpassingen
1. Melding van een leerling die wegens corona-gerelateerde klachten thuis moet blijven
tijdens een toets wordt geregistreerd als ziekmelding. We zullen geen onderscheid
maken tussen de verschillende redenen van ziekmelding.
2. Het inhalen van een toets wegens ziekte gaat niet ten koste van een
tweedetijdvakrecht (bij ziekmelding die corona-gerelateerd is, wordt wel gelijk
doorgegeven z.s.m. te testen, zodat de absentie zo kort mogelijk kan zijn)
3. De leerling haalt de toets in tijdens het tweede tijdvak.
Als het 2 of meer toetsen betreft, is er géén gelegenheid om dan ook nog toetsen te
herkansen (dit geldt overigens altijd al bij regulier zieke leerlingen, waarbij altijd
gezegd wordt dat, mocht dit aan het eind van het jaar het verschil maken, dit in de
vergadering meegenomen wordt).
4. Na toetsweek 3 krijgt de leerling die door ziekmelding in toetsweek 1 (of 2) toetsen
niet heeft kunnen herkansen alsnog de gelegenheid om een derde tijdvak aan te
vragen bij de afdelingsleider (dit keer wel ten koste van een tweedetijdvakrecht met
een regulier maximum van twee per tweede tijdvak). De examencommissie bepaalt
of de leerling hieraan deel mag nemen, waarbij als leidraad dient ‘het niet kunnen
herkansen van een eerdere toets staat de succesvolle afronding van het schooljaar
in de weg’.
Voor 4h en 45v betekent dit dat hiervoor een apart moment wordt gepland op
10 mei (OTS dag).
Voor 5h/6v wordt een extra 2e tijdvak gepland vlak na TW3 op 6 april.
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