Betreft: update 10 april 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Het is bijzonder hoe snel de uitzonderlijke omstandigheden toch beginnen te wennen.
Langzamerhand veranderen nieuwe werkwijzen en communicatiekanalen in herkenbare patronen. Er
is in een maand heel veel gebeurd. Toch kijken we allemaal uit naar het moment waarop we de school
weer kunnen opstarten. Het digitale thuisonderwijs biedt ongekende kansen, nu en in de toekomst,
maar het is geen vervanging voor het persoonlijke contact tussen medewerker, leerlingen en ouders.
Maar goed, de opdracht is: ‘houd vol’ en dat moeten we dan ook maar doen. Ik stuur jullie deze
update met een aantal interessante wetenswaardigheden die deze week bekend werden.
Voortgang examens: bekendmaking nieuwe slaag-zakregeling
Zoals jullie al weten komt het centraal examen (CE) dit schooljaar te vervallen. Het ministerie van
OCW heeft op 8 april nadere informatie over de nieuwe slaag-zakregeling bekendgemaakt. Voor onze
examenleerlingen betekent dit op hoofdlijnen het volgende:
•
•
•

•
•
•

Het eindcijfer van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten voor het
schoolexamen.
De regel dat het gemiddelde voor de CE-resultaten minimaal een 5,5 moet zijn, vervalt.
Omdat er dit jaar geen centraal examen en herkansingen zijn, komen
er resultaatverbeteringstoetsen. Deze toetsen worden door de scholen gemaakt en gaan
over de lesstof van het schoolexamen van een vak. Deze toetsen tellen voor 50 procent mee
voor het eindcijfer, tenzij het resultaat lager is dan het schoolexamen. In dat geval is het
eindcijfer gelijk aan het eerder behaalde schoolexamen. Op die manier kunnen leerlingen hun
cijfers op de schoolexamens ophalen. De resultaatverbeteringstoetsen worden vanaf 4 juni
afgenomen.
Deze aanpassingen zijn in het voordeel van onze leerlingen. Het aantal
resultaatsverbeteringstoetsen is één meer dan in een regulier examenjaar. De
resultaatsverbeteringstoetsen kunnen alleen maar leiden tot een hoger cijfer.
Bepalingen over de rekentoets gelden dit jaar niet.
Op 4 juni wordt de officiële examenuitslag bekendgemaakt. Dat is dus de uiterlijke dag dat je
hoort of je bent geslaagd, gezakt of nog resultaatverbeteringstoetsen kunt doen.

Voor de volledige informatie over de nieuwe slaag-zakregeling verwijs ik naar de Kamerbrief slaagzakregeling en het Servicedocument vo-examens. Beide documenten staan op onze Downloadspagina onder het kopje ‘Achtergrondinformatie coronamaatregelen’
De verdere afwikkeling en planning van de schoolexamens tot aan 4 juni wordt verder via de eigen
deelschool gecommuniceerd.
Wij denken dat de minister het met deze regeling mogelijk heeft gemaakt dat leerlingen dit jaar het
eindexamen op een verantwoorde en zorgvuldige wijze kunnen afronden.
Onderwijs op afstand
De afgelopen weken hebben we geweldige stappen gezet in het organiseren van ons
afstandsonderwijs. Er wordt volop en serieus gewerkt door leerlingen, medewerkers en ouders. We
begrijpen dat deze uitzonderlijke situatie veel van ons allen vraagt. Vanuit het Ministerie van OCW is
daarom een overzicht gemaakt van een aantal belangrijke websites die ondersteuning kunnen bieden
bij het onderwijs op afstand.

Lenteschool
In de meivakantie en enkele zaterdagen daarna stond de Lenteschool gepland. Tijdens de lenteschool
kunnen gemotiveerde leerlingen opgelopen achterstanden in één of twee vakken wegwerken, om zo
een grotere kans te hebben om te worden bevorderd. Nu de school in ieder geval tot en met de
meivakantie is gesloten, vervalt ook de mogelijkheid voor het organiseren van de Lenteschool.
Daarvoor in de plaats, willen wij de komende periode bekijken of het mogelijk is om een Zomerschool
te organiseren. Vanzelfsprekend zal dit afhankelijk zijn van de situatie op dat moment. Ook kunnen we
nog niet precies aangeven hoe de Zomerschool precies vorm zal krijgen. Zodra er meer bekend is,
zullen wij jullie dit laten weten.
Tips van de GGD over het gezinsleven tijdens het coronavirus
De GGD Groningen heeft een brochure samengesteld met als thema ‘Het gezinsleven tijdens het
Coronavirus’. De brochure bevat praktische handvatten, adviezen en tips. Op de website vind je
nog andere folders met praktische tips.
We staan voor een lang vrij weekend waarin we allemaal onze rust even mogen pakken. Dat geldt
voor jullie als ouders en leerlingen maar zeker ook voor alle medewerkers van Winkler Prins. Ik wens
jullie allen fijne Paasdagen. Zorg goed voor jezelf en elkaar!
Mede namens de leden van het managementteam,
Met vriendelijk groet,
Ferdinand Vinke
Bestuurder

