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Aan de leerlingen uit H5 en A6 en hun ouders/verzorgers
Ermelo, 10 december 2020

Betreft: herkansingen

Beste leerlingen en ouders,
Het jaar is al een flink stuk gevorderd. De actualiteit wordt nog steeds beheerst door
berichtgeving en regelgeving rondom Corona. Daarmee wordt er al geruime tijd van de
leerlingen, maar ook van ons als school, veel flexibiliteit gevraagd. We hebben veel
bewondering voor hoe leerlingen, docenten en andere medewerkers dit met volle energie en
overtuiging doen. Zo vinden er herstellessen plaats, is de PWS-deadline verplaatst en is er
binnenkort een herkansing van een toets uit de laatste toetsweek van vorig jaar.
We hebben een gezamenlijke missie, want dit is voor jullie het examenjaar en het is de
bedoeling dat dat een geslaagd jaar is. Een spannend jaar is het in ieder geval, extra
spannend door alle onzekerheden van vorig jaar, maar ook van dit jaar. We zijn voortdurend
aan het kijken hoe jullie zo goed mogelijk kunnen leren en ook voorbereid zijn op het
Centraal Eindexamen. Daar heb je contact over met je mentor en met de verschillende
vakdocenten.
Na gesprekken met docenten en leerlingen hebben we als school geconcludeerd dat het
voor sommige leerlingen rust en vertrouwen geeft als ze een extra toets mogen herkansen.
Daarom hebben we besloten dat op 19 februari en 1 maart uit toetsweek 1 en 2 in totaal
twee toetsen herkanst mogen worden in plaats van 1 herkansbare toets. Uiteraard gaan we
er van uit dat je dan ook voor de vakken die je kiest actief meedoet aan herstellessen of
herstelactiviteiten als die worden aangeboden. Je kan je vanaf 10 februari tot uiterlijk
12 februari opgeven voor de herkansingen. Als je niet weet wat handig is om te kiezen,
overleg je met je mentor.
We wensen jullie veel succes met alle voorbereidingen!
Met vriendelijke groet,
dhr. J.D. de Groot, teamleider havo bovenbouw
dhr. J. Dam, teamleider (t)vwo bovenbouw
dhr. P. Kromdijk, afdelingsdirecteur (t)vwo/havo bovenbouw
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