Klas 5
Vanwege het feit dat jullie in het voor-examenjaar zitten en er al veel SE-werk wordt gedaan,
zijn we genoodzaakt op een andere manier naar jullie jaarlaag te kijken wat betreft de cijfers
dan naar de andere leerjaren. Hieronder vinden jullie informatie die specifiek op jullie
jaarlaag van toepassing is.
Inhaaltoetsen
Het SE-werk van periode 1 en 2 moet volgens het P.T.A. afgerond worden. Dit betekent dat
er nog toetsen zullen moeten worden ingehaald door leerlingen. Aangezien het niet
toegestaan is dit in deze periode, waarin de scholen nog gesloten zijn, te doen, zullen deze
inhaaltoetsen vanaf juni plaatsvinden. Inhaalschema volgt.
SE-werk periode 3
Om te voorkomen dat klas 6 volgend schooljaar overvol wordt voor de huidige 5e klassers,
willen we proberen ook een deel van de SE-werk van periode 3 dit schooljaar af te nemen.
Per sectie wordt gekeken in hoeverre de stof uit periode 3 nog daadwerkelijk getoetst moet
worden en of er alternatieve manieren van afronding zijn. Na de meivakantie hebben we
meer zicht op de manier waarop per vak de P.T.A.-onderdelen worden afgesloten. Voor
sommige vakken zal het noodzakelijk zijn nog een schoolexamen te organiseren; bij andere
vakken kan de stof via een opdracht worden afgerond of is de stof anderszins gedekt in het
P.T.A. van klas 5 of 6. Na de lesperiode in juni zal er voor de vakken waarvoor nog
schoolexamens nodig zijn een aantal toetsdagen georganiseerd worden.
SE-cijfers die nog geproduceerd worden hebben geen cijfermatige invloed op het al dan niet
bespreken van leerlingen; alle leerlingen zullen sowieso besproken worden volgens het
hierboven geschetste systeem. Sommige S.E.-cijfers zullen dus geproduceerd worden nog
vóór de rapportvergaderingen, anderen ná de rapportvergaderingen. Alle S.E.-cijfers tellen
mee in het eindresultaat in klas 6. Mochten de resultaten van deze schoolexamens een
slechte uitgangspositie geven in klas 6, dan zullen we met leerling en ouders hierover in
gesprek gaan.
Lessen
Met oog op het feit dat we voor klas 5 een goede overgang naar het examenjaar willen
bewerkstelligen en dat er nog schoolexamens moeten worden voorbereid, zullen we
proberen de lessen voor klas 5 toch zoveel mogelijk met de volledige klas te organiseren (en
dus niet volgens het 1/3-deel principe zoals hierboven beschreven). Daarbij maken we
gebruik van de grote lokalen en ruimtes in de school. Op dit moment zijn we bezig dit plan te
concretiseren; zodra de uitwerking hiervan klaar is, stellen we de leerlingen op de hoogte.

