Rotterdam, 26 mei 2020

Betreft: Afronding examenjaar 2019-2020

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Beste examenkandidaat,
Nog even en dan is dit bijzondere (hopelijk unieke) eindexamenjaar afgelopen.
Met deze brief willen wij u/jullie informeren over de afronding van dit examenjaar.
Dinsdag 26 mei (vandaag:
Alle leerlingen van leerjaar 4 zijn gebeld om ze te vertellen of ze geslaagd of gezakt zijn. Aansluitend
kwamen de gezakte leerlingen op school om samen met hun mentor door te spreken welke
herkansingen de meeste opties zijn om alsnog te slagen.
Woensdag 27 mei:
De leerlingen die gezakt zijn kunnen hun herkansingen voorbereiden met hun vakdocenten. We
verwachten de leerlingen om 9.00 uur.
Donderdag 28 mei:
Vóór 12.00 uur leveren de leerlingen hun herkansings-/herprofileringsformulier. Je kunt dit formulier
inleveren in de doos bij de ingang van de school.
!! Ook leerlingen die geslaagd zijn, mogen één of twee herkansingen maken om hun resultaat te
verbeteren. Hierbij geldt dat het hoogste cijfer meetelt.
Vrijdag 29 mei:
13.00 uur: herkansingen voor de leerlingen die een toets herkansen uit de 1e of 2e periode van
leerjaar 4.
Dinsdag 2 juni:
13.00 uur: herkansingen voor de leerlingen die een toets herkansen uit de 3e periode van leerjaar 4.
Woensdag 3 juni:
Vanaf 10.30 uur worden de leerlingen gebeld of ze alsnog geslaagd zijn of anders in aanmerking
komen voor de resultaatverbeteringstoetsen.
Vanwege de bijzondere omstandigheden zijn dit extra toetsen (maximaal twee) waarmee het
resultaat alsnog verbeterd kan worden. De resultaatverbeteringstoets bepaalt 50% van je eindcijfer
voor het betreffende vak en telt alleen mee als dit inderdaad zorgt voor een verbetering.
De resultaatverbeteringstoetsen gaan over de gehele stof van het betreffende PTA).
Donderdag 4 juni:
Landelijke vlagdag. De vlag met wimpel en tas kan uit.
Dinsdag 9 juni:
Uiterlijk 12.00 uur inleveren van het formulier voor de resultaatverbeteringstoetsen. Ook leerlingen
die al geslaagd zijn, kunnen deelnemen aan deze resultaatverbeteringstoetsen om hun eindresultaat
alsnog te verbeteren. (Dit kan van belang zijn bij een doorstroom naar een vervolgopleiding).

Dinsdag 16 en woensdag 17 juni: Afname van de resultaatverbeteringstoetsen.
Dinsdag 23 juni: Uitslag van de resultaat verbeteringstoetsen.
Woensdag 1 juli en donderdag 2 juli:
Dit zijn de beoogde dagen om vorm te geven aan een diploma-uitreiking. Gezien de
veiligheidsvoorschriften dient dit vermoedelijk in 4 shifts (dus per klas) plaats te vinden. U wordt hier
nog nader over geïnformeerd. Het is echter zeker ons streven om dit bijzondere jaar op een leuke
manier af te sluiten. Noteer beide data dus in ieder geval in de agenda.
Zoals u ziet is het toch nog een heel verhaal (een hele opsomming) geworden. We hopen u echter op
dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Mede namens het team van de TooropMavo

Mevrouw M. de Nekker
Teamleider en examensecretaris

