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Ondanks alles is het gewoon lente en daar moeten we ook van genieten.
Iedereen weer veel succes; zet door en houd vol.

Magister cijfers voor examenleerlingen
Afgelopen week waren de cijfers in Magister voor geen enkele leerling meer zichtbaar. Dit
kwam doordat wij een verkeerde technische keuze binnen Magister hadden gemaakt.
Inmiddels zijn de cijfers voor alle niet examenleerlingen weer zichtbaar. Onze excuses
hiervoor.
De cijfers van het schoolexamen zijn tijdelijk dichtgezet toen de maatregelen rond het
schoolexamen zich snel ontwikkelden. We vonden het verstandig om even een rustperiode
in te bouwen om zo te voorkomen dat er lopende het schoolexamen verrassingen zouden
kunnen ontstaan die de leerlingen afleiden van het goed afronden van het schoolexamen.
Voor de examenleerlingen worden de cijfers binnenkort weer zichtbaar, zodra de cijfers van
de laatste gemaakte se-toetsen ingevoerd zijn.
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informatie voortgang schoolexamens
Alle examenleerlingen hebben gisteren een mail ontvangen waarin we hebben aangegeven
dat we zo snel mogelijk met nadere informatie komen over de voortgang en afronding van
het schoolexamen. We zijn druk bezig om alles op een rij te zetten en goed in te richten,
maar dit kost enige tijd. Gelukkig hebben we ook nog de tijd om alles af te ronden en tot een
eindresultaat te komen.
Voor de mondelinge schoolexamens geldt dat deze op korte termijn weer verder gaan. De
examendocenten nemen hierover contact op met de leerlingen om de afspraken te
bevestigen. De afname zal geheel digitaal en op afstand plaatsvinden.
In ieder geval zullen we er voor de geslaagden een mooi feest van gaan maken, want dat
verdienen ze zeker.
beschikbaarheid voor lessen
Met veel enthousiasme zitten docenten klaar om digitale lessen te geven. Als deze lessen
klaar staan en je als leerling uitgenodigd wordt om deel te nemen dan verwachten we dat je
je ook daadwerkelijk aanmeldt. De docenten steken veel energie en tijd in de begeleiding op
afstand en het is dan ook belangrijk dat je als leerling aanhaakt en meedoet. Hierdoor wordt
je begeleid en blijf je bij met de lesstof. Heb je de uitleg begrepen en heb je geen vragen
meer, geef het dan netjes door aan de docent zodat die weet dat je uitlogt.

Er wordt al veel gebruik gemaakt van de Monkee app. Super goed, stel je vragen want veel
begeleiders zitten er klaar voor.
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