Aan alle ouders/verzorgers van de examenleerlingen van het Udens College
Onderwerp: voortgang onderwijs
Uden, 2 april 2020

Beste ouders/verzorgers,
Dinsdagavond 31 maart maakte het kabinet bekend dat de coronamaatregelen die tot 6 april
van kracht waren, worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit betekent dat alle
scholen in Nederland dicht blijven tot en met de meivakantie. Het Udens College blijft
daarom tot de meivakantie – 20 april – onderwijs op afstand verzorgen.
Op zijn vroegst kan de school op maandag 4 mei weer open om ‘fysiek’ onderwijs te
verzorgen. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet hoe zij om wil gaan met de
maatregelen. Dan weten we meer over de onderwijsvorm na de meivakantie.
Voor alle betrokkenen – leerlingen, ouders en medewerkers van het Udens College – vraagt
het flexibiliteit en inzet om met elkaar in verbinding te blijven. In verbinding op het gebied van
onderwijs, leerlingbegeleiding en ook op persoonlijk vlak. Als Udens College blijven we ons
daarvoor inzetten. We merken ook dat leerlingen en ouders die verantwoordelijkheid willen
nemen. Onze complimenten voor iedereen die zich in deze periode inzet om op een goede
wijze het contact te onderhouden.
Dat het niet altijd gemakkelijk is voor iedereen realiseren we ons terdege. Mocht er extra
ondersteuning nodig zijn, dan horen we dat natuurlijk graag van u.
Binnen het Udens College hebben we besproken wat het genoemde besluit van het kabinet
betekent voor het verzorgen van onderwijs op afstand en voor de afronding van het
examenjaar. Hierover bericht ik u in deze brief.
Onderwijs op afstand
Eerder brachten wij u op de hoogte van onderstaande afspraken. Deze afspraken blijven
gelden. Er is alleen een enkele aanpassing gemaakt.
•

•

•
•

Voor alle leerlingen bieden we minimaal één contactmoment per vak, per week
aan. Dit kan betekenen dat er per vak meerdere contactmomenten ingepland worden.
De contactmomenten organiseren we op afstand via Skype for Business.
Iedere docent maakt wekelijks voor elke klas een overzicht (in een WORD-document)
met daarin bijvoorbeeld opgenomen:
o De behandelde / te behandelen leerstof
o De te behalen leer- en ontwikkeldoelen
o De opdrachten, projecten, werkstukken e.d.
o Verwijzingen naar leerstof, filmpjes e.d. met links
o Foto’s van aantekeningen
De docent publiceert dit document in Peppels voor leerjaar 1 en 2 van havo/vwo.
Voor alle overige klassen van zowel havo/vwo als vmbo publiceert de docent het in
Magister. Voor ouders en leerlingen van het vmbo volgt nog een brief over de
werkwijze hiervan.
De individuele coaching gaat op afstand door, conform de reguliere afspraken.
Vanzelfsprekend kunnen er ook op maat afspraken gemaakt worden.

Voor alle eindexamenleerlingen geldt dat de inhoud van de skypelessen gericht zal zijn op
mogelijke inhaaltoetsen, mogelijk nog te maken schoolexamens en de herkansingen.
Leerlingen die gebruik willen maken van de mogelijkheid tot herkansing of nog PTA-toetsen
dienen in te halen, moeten deelnemen aan de aangeboden skypelessen.
Schoolexamens
Eerder heeft u een bericht van ondergetekende ontvangen over de Centrale Examens; dat
deze dit jaar niet doorgaan en wat de gevolgen daarvan zijn. Het besluit van het kabinet om
de scholen gesloten te houden tot en met de meivakantie, betekent dat het Udens College
geen enkel schoolexamen in de school zal afnemen tot en met de meivakantie.
Schoolexamens die op afstand afgenomen kunnen worden, gaan de komende weken wel
door. Vanuit de sectoren ontvangt u nadere informatie hierover, indien van toepassing.
Herkansingen of extra mogelijkheden
De bestaande programma’s van toetsing en afsluiting (PTA) voorzien in een mogelijkheid om
schoolexamens te herkansen. Voor het PTA geldt vanwege de crisis een aangepaste
regelgeving. Die aanpassing geeft ruimte om de examenleerlingen nog andere
herkansingsmogelijkheden aan te bieden. Als Udens College willen we daar voor de
schoolexamens uit het eindexamenjaar zeker gebruik van maken. Dit willen we om meerdere
redenen:
• Leerlingen krijgen momenteel op een geheel andere manier onderwijs dan zij
gewend zijn.
• Leerlingen kunnen dit jaar geen Centrale Examens maken, waarbij mogelijk andere
onderdelen zouden worden getoetst dan in de schoolexamens.
Wanneer de herkansingsregeling binnen de sector bekend is, zal de sector u daarover
informeren. De herkansingsregeling hangt samen met onderstaande zak-slaagregeling.
Landelijke zak- slaagregeling
Op dit moment is de landelijke zak- slaagregeling nog niet bekend. We verwachten volgende
week meer informatie over de regeling te ontvangen. Dan wordt ook duidelijk hoe de
herkansingsregeling eruit gaat zien. Als er meer informatie is, dan ontvangt u zo snel
mogelijk bericht van ons.
De komende weken gaan we verder op het ingeslagen pad en blijven we ons inzetten voor
onderwijs en contact op afstand. Niet altijd een gemakkelijke taak in een situatie waar we
soms van heel dichtbij geconfronteerd worden met de gevolgen het coronavirus en de
effecten van de crisis. Namens het Udens College wens ik u in die situatie veel sterkte toe.

Met vriendelijke groet namens de schoolleiding,

A.A.W.M. van Kemenade
directeur-bestuurder

