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Putten, 15 januari 2021

Betreft:

Gevolg lockdown 4e klassen.

Beste examenleerling,
Zoals bekend is de lockdown verlengd en dat heeft gevolgen voor jouw voorbereidingen
richting het Centraal Examen (CE).
Deze week heeft dhr. R. Brouwer, directeur/bestuurder, een brief verzonden over deze
gevolgen.
In de praktijk betekent dit het volgende:
 De theorielessen vinden zoals de afgelopen weken online plaats.
 De praktijklessen worden wel op school gegeven en dit wordt momenteel verwerkt in je
rooster.
 Het bijspijkerprogramma vindt doorgang.
 Daarnaast wordt onderzocht of meer leerlingen extra ondersteuning nodig hebben.
 Binnenkort start een cursus examenstressreductie.
Wat betreft extra ondersteuning:
De docenten en de mentoren checken momenteel de resultaten van alle examenleerlingen.
Voor het bijspijkerprogramma hanteerden we een grens van 5,6 (als je lager stond voor een
vak, diende je het bijspijkerprogramma te volgen). We verhogen deze ondergrens naar 6,0.
Uiteraard zijn er door omstandigheden uitzonderingen op deze regel, maar we willen alles op
alles zetten om jou zo goed mogelijk voor te breiden voor het CE. De mentor en de
vakdocent stemmen het af en daarna ontvang je bericht dat je mee gaat doen in het
ondersteuningsprogramma. Mocht jij een hoger cijfer gemiddeld staan, maar je bent van
mening dat je ook in het ondersteuningsprogramma zou moeten meedoen, dan kun je dat
laten weten aan je mentor.
Ik merk dat een aantal examenleerlingen worstelt met de online lessen. Helaas verandert dat
de aankomende weken nog niet. Ik wil je oproepen en aanmoedigen om toch zo veel en zo
goed mogelijk je best te doen om je huiswerk te maken, mee te doen in de onlinelessen en
extra tijd te besteden aan je studie. Het is nog maar een paar maanden, dus doe je best!
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Wat betreft de cursus examenstressreductie
Voor de leerlingen die nu veel spanning en stress ervaren voor of tijdens het maken van een
toets, bieden we een examenstressreductietraining aan. In deze training leren we je omgaan
met de spanning en stress.
Voor vragen of om je op te geven kun je terecht bij meneer de Jong, jgl@groevenbeek.nl
of bij mevrouw Lozeman, lnm@groevenbeek.nl

Mocht je vragen hebben over bovenstaande, dan kunt je jouw mentor mailen.
Met vriendelijke groet,
D.W. van Boven
teamleider bovenbouw

