
 

 

 
 
Helmond, 1 april 2020 
 
Betreft: voortgang voor-examenklassen en v(t)4 
 
 
Geachte ouders/verzorgers, 
Beste leerlingen, 
 
Aan het einde van de derde toetsweek werd de school gesloten. Dat betekent dat we de toetsweek 
niet hebben kunnen afmaken en dat we ook geen gelegenheid hebben kunnen bieden tot het inhalen 
van gemiste toetsen. Inmiddels is de termijn van de schoolsluiting verlengd tot 28 april. 
 
We begrijpen dat er bij de leerlingen uit onze voor-examenklassen/v(t)4 en hun ouders/verzorgers 
onzekerheid bestaat over de nu ontstane situatie. Op dit moment ligt onze prioriteit bij de leerlingen 
van de examenklassen; zij starten als eerste met het inhalen van hun toetsen. 
Pas na de meivakantie beginnen we met het inhalen van de toetsen van de overige pta-klassen. 
Zodra dat is afgerond, krijgen de leerlingen gelegenheid om aan te geven welk cijfer (v4) of cijfers 
(overige klassen) uit SE-A, SE-B of SE-C ze willen duimen. 
 
Ondertussen gaan de lessen door; vanaf 18 maart geven we aan al onze leerlingen onderwijs op 
afstand. We adviseren hen deze lessen goed te volgen en het daarbij behorende huiswerk goed te 
maken/leren. Zodra de scholen weer open gaan, zullen we de fysieke lessen hervatten en zal SE-D, 
eventueel in aangepaste vorm, doorgaan. Met een goede inzet krijgen de leerlingen hiermee nog 
kansen om eventueel minder goede cijfers te verbeteren.  
 
Wij stimuleren het van harte als leerlingen van h(t) 4 en v(t)5 in de vrijgekomen tijd alvast willen 
beginnen met hun profielwerkstuk; als ze een opdracht hebben, mogen ze het onderwerp en de 
hoofdvraag ter goedkeuring voorleggen aan hun afdelingsleider.  
 
Leerlingen die hun leesdossier willen opbouwen, kunnen via Aura Online boeken reserveren en deze 
ophalen bij de receptie. Informatie daarover is te vinden op onze website. 
 
Wij hopen hiermee enige duidelijkheid  te hebben gegeven. Zodra we weer meer informatie hebben, 
zullen we die opnieuw met u delen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de schoolleiding, 
G. Nillesen, 
vestigingsdirecteur 


