Aan de ouders/verzorgers van de examenleerlingen van het Udens College – sector vmbo

Uden, 20 maart 2020.

Geachte ouders/verzorgers,
Als vervolg op eerdere berichten wil ik u graag informeren over enkele aanpassingen op de
maatregelen die we als Udens College eerder met u deelden. Uit reacties van ouders en
examenleerlingen maken we op dat leerlingen het wenselijk vinden dat er meer voorbereidingstijd
komt voor de toetsen, mondelinge examens en practica. We begrijpen dit en komen daar graag aan
tegemoet, omdat we ons realiseren dat de manier waarop we nu het onderwijs vormgeven afwijkend
is van wat we gewend zijn te doen.
Puntsgewijs nemen we nu de volgende maatregelen:
-

-

de afronding van de CSPE’s in de profielen (alle praktijkexamens voor leerlingen in
basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg) en de voorbereidingen
die daarbij horen vervolgen we vanaf maandag 6 april;
alle schoolexamens die nog moeten worden gemaakt of ingehaald vervolgen we eveneens
vanaf maandag 6 april;
de mondelinge examens van de talen en de praktische examens voor natuur-/scheikunde en
biologie die nog in de planning staan, zullen op afstand en met digitale hulpmiddelen worden
afgenomen, vanaf 30 maart. Leerlingen en ouders zullen vanaf volgende week via de
afdelingen worden geïnformeerd over de praktische uitwerking van de nieuwe maatregelen.

We volgen de situatie in verband met de coronacrisis op de voet. Bij alle maatregelen die we nemen
staat de gezondheid van onze leerlingen en medewerkers voorop. De richtlijnen van het RIVM zullen
we zeer strikt naleven en we verwachten dat alle aanwezigen in de school zich aan deze regels
houden en onze instructies volgen. Uiteraard in het belang van de eigen gezondheid en die van
iedereen om hen heen.
Daarnaast handelen we vanzelfsprekend binnen de wettelijke kaders en volgen we de aanwijzingen
vanuit de landelijke overheid. Dit betekent dat we, daar waar nodig, aanpassingen blijven doen op
eerdere afspraken. We hopen op uw begrip hiervoor.
Indien u vragen heeft kunt u (liefst per mail) contact opnemen met de afdelingsdirecteuren van de
bovenbouw.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Harm van Son,
sectordirecteur vmbo

